
 

 

Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogyan járult hozzá a támogatott tevékenység 
megvalósításához! 
 
A táncházak helyszíne: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, 4090 Polgár, Barankovics tér 6. 
A táncházak időpontjai: 
- 2020. január 31. 
- 2020. február 28. 
- 2021. május 28. 
- 2021. június 04. 
- 2021. június 23. 
- 2021. június 30. 
Jeles napokhoz köthető táncházak: 
- téli ünnepkör, karácsonyi ünnepek, 2020. január 31. 
- Farsang, 2020. február 28. 
- tavaszi ünnepkör, Pünkösd, 2021. május 28. 
- nyári – őszi ünnepkör, 2021. június 23., 2021. június 30. 
 
Táncolt táncanyagok: 
- Rábaköz-Csallóközi gyermekjátékok és polgári táncok, 
- Moldvai táncok, pálmácska, hojna, kezes, ördög útja, nelu, pingvines, keresel, stb. 
- Dunán-túli ugrós, csárdás és friss 
 
Megtanult népdalok: 
- A pozsonyi vásártéren, 
- Hogy a csibe, hogy,… 
- Háromlábú görbe szék, görbe szék, …. 
- Daniéknál a legények… 
- Csóri kanász a dombon… 
- Házasodik a tücsök… 
- Érik a szőlő,.. 
- Bojtár volt a nagyapám.. 
- Megismerni a kanászt, … 
- Hej Dunáról fúj a szél,.. 
 
A táncházi sorozat struktúrája, tematikája: 
- részt vevő célközönség: általános iskola 1.- 4. osztályába járó gyerekek  
- a táncház gyakorisága: 6 alkalom - az alkalmak számát az eredeti pályázatban szereplő 
alkalmakhoz képest módosítani kellett, mert a támogatás megítélésével rendelkezésünkre álló 
keretbe csak ennyi alkalom fért bele. 
- a táncházak időtartama: alkalmanként 2,5-3 óra 
A táncházi program struktúrája: 
- a megtanult népdalok eléneklése, ismétlése  
- táncoktatás 
- néprajzi előadás, ismeretterjesztés,  
- táncoktatás, ének tanulás 



 

 

- kézműves foglalkozás,  
- táncoktatás, szabad tánc 
A szakmai koncepció:  
A táncházi hagyományokkal és aktív néptáncos kultúrával nem rendelkező településen csak olyan 
formában lehetett megvalósítani a pályázati programban megfogalmazott célokat, ahol a részt vevők 
kellően motiválhatók, ahol biztosított az előzetes néprajzi felkészülés és a népdalok gyakorlása, ahol 
az iskolában folyó nevelő-oktató munka hasonló értékeket képvisel és az iskola pedagógusai 
partnerek a program megvalósításában.  
A 2018-as évben a táncházi programot a 3.-os, 4.-es osztályközösségeknek szervezett vetélkedés 
keretein belül bonyolítottuk le. Ebben a pályázatban a vetélkedő lebonyolításával járó időt is a 
táncházi események megvalósítására fordítottuk. 
Az osztályok felkészülése egy- egy táncházra kb. egy hónappal korábban kezdődött. Mindenki 
gyakorolta a táncházban megtanult éneket és a táncházban, zenei kísérettel elénekeltük. A cél az 
volt, hogy az osztály közösség minden tagja vegyen részt az éneklésben.  
Az egyes táncházakra történő felkészülés másik eleme volt az adott időszakhoz tartozó néprajzi 
ismereteket tartalmazó anyag elküldése. A néprajzi ismereteket a táncházak folyamán egy-egy 
előadás keretében igyekeztünk feleleveníteni, az összefüggéseket megvilágítani. A tudás mérés 
eszköze a visszakérdezés volt, melyet a helyszínen értékeltünk, kijavítottunk és rögzítettünk. 
A táncházak zömében, ill. a jeles napokhoz kapcsolódóan készültünk valamilyen kézműves 
foglalkozással, ahol az elkészült „termékeket” a gyerekek hazavihették. Januárban és farsangkor 
álarcot készítettünk (február), Pünkösdkor, gyöngyöt fűztünk, máskor nemezgolyót és nemez 
karkötőt, ill. pohár és fagolyó felhasználásával ügyességi játékot készítettünk (június). Sajnos a 
költségek miatt nem minden táncházban volt kézműves foglalkozás. Egy-egy táncházban, az éneklés 
után 20-25 perces tanítási folyamat keretein belül, a fokozatosság elvének betartásával, egymásra 
építve tanulták a különböző nehézségi fokú táncmotívumokat. Fontos eleme volt a táncházaknak, az 
adott dialektus táncához tartozó dalok tanítása is. A táncházak végén, a gyerekek rövid összegzést 
adtak az aznap tanult táncokból. A korábbi évad tapasztalatai alapján a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazítottuk az elsajátítandó táncok oktatását. Elsősorban a játékosság és a közösségi 
élmény megteremtése, a motívumok sikeres elsajátítása volt a célunk. Ezért a Rábaköz-Csallóköz 
tájegység táncmotívumaira koncentrálunk. Így esett a választás az adott tájegység gyermekek 
számára könnyen elsajátítható polgári táncaira. A fő célunk az volt, hogy a gyerekek megszeressék a 
táncolás, a közös éneklés élményét, megismerjék és el tudják helyezni a jeles napok ünnepeit a saját 
életükbe, találkozzanak olyan számukra kedves és könnyen elkészíthető kézműves játékokkal, 
tárgyakkal, amelyeket haza is tudnak vinni, készítsenek olyan használati tárgyakat, játékokat, 
amelyekkel tudnak játszani, ill. „ékszerként” hordhatják.  A közös táncolás élményéhez legfőképpen a 
moldvai táncok tanításával járultunk hozzá.  
2020. januárban és februárban sikerült megvalósítani maradéktalanul minden elképzelésünket. 
Sajnos ezt követően márciusban kialakult az egész világot elárasztó világjárvány. Több mint egy évig 
nem folytathattuk a megkezdett közösségépítő munkát. A veszélyhelyzet lépcsőzetes enyhítéseinek 
köszönhetően 2021. május 28-án folytathattuk újra a megkezdett táncházi pályázat lebonyolítását. 
Sajnos a vírushelyzetre való tekintettel a szervezés és a lebonyolítás a jogszabályi korlátozások miatt 
rendkívüli nehézségekbe ütközött. A művelődési házak nem szervezhettek közösségi rendezvényeket, 
majd később a kulturális események látogatását a védettségi kártyához kötötték, így sokkal kevesebb 
látogató jött el a meghirdetett rendezvényekre. A pályázati célunk megvalósítása érdekében, 
miszerint a lehető legtöbb gyerekhez igyekszünk eljuttatni a táncház által nyújtott élményt, a 



 

 

pedagógusok közreműködésével az iskolába vittük el a táncházakat. Volt olyan táncház, amelyet a 
járványügyi korlátozások miatt úgy szerveztünk meg, hogy az alsó tagozat 1-2. osztálya és a 3-4. 
osztálya külön-külön vett részt a táncoktatásban, ének tanulásban, hangszerbemutatásban, játékban. 
Gyakorlatilag kétszer bonyolítottuk le a táncházat (június hó 23-án és 30-án), hogy minden gyermek 
részt tudjon venni rajta. Így az általános iskola alsó tagozatán tanuló közel 160 gyerek átélhette a 
közösségi élményt. 
A támogatott pályázat olyan különleges tevékenységek megvalósulását tették lehetővé, melyekre a 
településen a korábbi években csak egyszer volt példa, 2018-ban szintén a Csoóri Program keretein 
belül. A gyerekek, a támogatás segítségével megismerkedtek néhány Kárpát-medencei tájegységben 
használt népi hangszerrel (hegedű, brácsa, nagybőgő, cimbalom, koboz, kaval, dob, pásztor furulya 
stb.), a tájegységek zenei világával, a hangszerek megszólaltatásának érdekes technikájával, több 
tájegység népdalaival (Rábaköz, Dunántúl, Moldva), a tájegységek tánc motívumaihoz tartozó 
alaplépésekkel. A néprajzi ismereteiket nem csak bővítettük, de az évkörhöz tartozó események 
összefüggéseit is elmagyaráztuk, a kézműves foglalkozások keretein belül pedig új élményeket adtunk 
és közben sikerült szórakoztatni is a célközönséget.  
 
 
 
Kérjük, mutassa be a támogatás kapcsán elért legfontosabb eredményeket! Írja le, hogy a 
megvalósított támogatás célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, 
ha igen mennyiben és miért (az eltérés módja és indoka)! 
 
A táncház célja volt,: 
- hogy a vidéki településeken élő gyerekek is lehetőleg minél nagyobb számmal, 
megismerkedjenek a magyar népi kultúra legszebb gyöngyszemeivel, a népi emlékezetben 
évszázadok óta fennmaradt magyar identitást erősítő kulturális értékeinkkel.  
- a néprajzi ismeretek bővítése, a népzenei és néptánc kultúra, a jeles napok és ünnepek 
megismertetése.  
- a népi kézműves tevékenységek és a jeles napokhoz kötődő népszokások összefüggéseinek 
megismerése,  
- új távlatok nyitása a gyerekek számára a közösséghez tartozás érzésének megélésében.  
- az ismeretek bővítése során mind az éneklés, mind a szabad tánc, mind a kézműves tárgyak 
készítése közben egyre biztosabbá váló hangképzés, a táncmotívumok bemutatása, a tárgyak, 
eszközök formálása, motorikus és kognitív képességek, ill. rövid és hosszú távú memória fejlesztése. 
- a Táncház szórakoztató, közvetlen, egyedi világának, közösség formáló tevékenységének 
megismertetése, átélése. 
- olyan élmény nyújtása, amely megteremtheti egy új közösség, egy gyermek néptánc együttes 
létrehozásának feltételeit. 
 
A táncházakban  
- muzsikáló zenészek : Bíró István (hegedű), Mózer Csaba (brácsa, cimbalom), Horváth Attila 
(nagybőgő), Bíró István Ferenc (nagybőgő, furulya, kaval), Kertész András (brácsa, koboz), Dozsnyák 
Péter (brácsa), valamint a „Ludas” zenekar. A támogatási összeg figyelembe vételével módosítottuk a 
zenekar létszámát alkalmanként, hogy mindig legyen élő zene. 
- néptáncot oktatók: Varga József, Bíróné Marsi Andrea, Mészáros Anett, 



 

 

- népdalt oktató: Mészáros Anett, módosítottuk az oktató személyét a támogatás mértékéhez 
igazodva. 
- néprajzi anyagot összeállító közreműködő: Mészáros Anett,  
- egyéb népművészeti program:  

- kézműves foglalkozás: Papp Anita, Fekete Andrea 
 
A táncházakon átlagosan 80-90 fő vett részt. A vírushelyzetből adódó veszélyhelyzet közel másfél 
évre megakasztotta a táncházak lebonyolítását, és az újra indítás is rendkívül nehéz volt, de a 
gyerekek lelkesedése, hamarosan visszatért a régi kerékvágásba és sikerült jó hangulatú kellemes 
élményt nyújtó foglalkozásokat rendezni. Abszolút sikeresnek ítéljük a program eredményességét. A 
gyerekek éneklései egyre jobban sikerültek, egyre magabiztosabban és bátrabban énekeltek. Ami 
párhuzamosan azzal is járt, hogy a sorozat vége felé szebben, tisztábban énekeltek a kezdetekhez 
képest. Sikerült levetkőzniük a kezdeti szégyenlősséget és a biztatások hatására a kevésbé jól éneklők 
is bátran részt vettek a közös éneklésekben. A tánclépések gyakoroltatásával sikerült elérnünk, hogy 
az első pillanattól kezdve „komolyan” vegyék a táncoktatást. Bár havonta egy alkalom volt a táncok 
tanulására és gyakorlására, a sorozat végére a rábaközi polgári táncokat viszonylagos biztonsággal 
önállóan is táncolták. Ezt mindenképpen sikerként könyveltük el. A moldvai táncok magával ragadó 
hangulata, fülbemászó zenéje, a lépések viszonylagos egyszerűsége szinte azonnali sikerélményt 
adott a táncban részt vevőknek, fokozva ezzel a közösségi élményt és a jó hangulatot. A kézműves 
foglalkozások révén új anyagokkal találkoztak, (pl. faggyú, rafia, nemez, fonal, fagolyó) és a néprajzi 
ismeretek bővítésével a jeles- és ünnepnapok üzenetét is sikerült közelebb hozni hozzájuk. Azt a célt, 
hogy a hagyományainkról ne csak olvassanak, videókat nézzenek, hanem éljék át, gondolják újra, úgy 
érezzük, hogy sikerült elérnünk. Bízunk a folytatás lehetőségében, hiszen a következő évadban is 
szeretnénk folytatni a megkezdett táncházakat a korábbi években részt vevőknek egy kicsit nehezebb 
új táncokkal, az újaknak a már bevált eddigi táncokkal. Természetesen támaszkodnánk az, ez évi 
ismeretekre és fejlesztenénk az ének, tánc és kézműves tudásukat is.  
A megvalósított támogatás során a célok nem módosultak. Az eredményesség talán kézzel foghatóbb 
lett volna, ha a tervezett 12 alkalmat sikerül megvalósítani és nem szól közbe a vírushelyzet. Így 
egyrészt össze kellett sűríteni az elsajátítandó ismereteket és kevesebb időnk maradt a tudás anyag 
rögzítésére. Ugyanakkor a sorozat megvalósítását közel másfél évre fel kellett függesztenünk. Ettől 
függetlenül, úgy gondoljuk, hogy rendkívüli élményt tudtunk nyújtani a résztvevő gyerekeknek. Az élő 
zene varázsa, a manuális és szenzo-motoros képességek, a rövid és hosszú távú memória és a 
kognitív gondolkodás fejlesztése, minden gyermekben kézzel fogható közeledést indított el a 
kulturális örökségünk megismerése felé. Azt nem látjuk előre, hogy a szeptemberi iskolakezdésre 
hány gyermekben marad meg az élmény olyan szinten, hogy jelentkezzen az induló tánccsoportba, 
de az utolsó foglalkozáson biztató létszám jelentkezett, hogy szívesen részt venne a táncos 
foglalkozásokon és a következő tanévben esetleg megvalósuló táncházakban. A táncházakhoz 
kapcsolódó fotók és a szakmai beszámoló az intézmény honlapján, a www.mkkpolgar.hu oldalon a 
lezárt pályázatok menüpont alatt, a pályázati azonosítóval ellátott mappában megtalálható. 
Köszönjük a Csoóri Sándor Alap támogatását és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítőkész 
hozzáállását a pályázat lebonyolításához. 
 

http://www.mkkpolgar.hu/





















