
Polgári Hagyományteremtő Táncház 
beszámoló 

(CSSP-Táncház-2018-0175) 
 
A táncházak helyszíne: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, 4090 Polgár, Barankovics tér 6. 
 
A táncházak időpontjai: 
 - 2018. november 16. 
 - 2018. december 19. 
 - 2019. február 15. 
 - 2019. április 16. 
 - 2019 május 08. 
 - 2019 június 05. 
 
Jeles napokhoz köthető táncházak: 

- nyári – őszi ünnepkör, 
- téli ünnepkör, karácsonyi ünnepek, 
- Farsang,  
- tavaszi ünnepkör, Pünkösd, 

 
Táncolt táncanyagok: 

- Nyírségi csárdás és friss, 
- Moldvai táncok, 
- Dunán-túli ugrós, csárdás és friss 

 
Megtanult népdalok: 

- Csóri kanász a dombon.. 
- Házasodik a tücsök… 
- Érik a szőlő,.. 
- Bojtár volt a nagyapám.. 
- Megismerni a kanászt, … 
- Hej Dunáról fúj a szél,.. 
- Bort iszom én nem vizet,… 
- A karádi bírónak… 
- Uccu dárom madárom, … 
- Rétest ettem megégettem a számat,… 
- Letörött a kutam gémje, … 
- Egy szem kökény, két szem kökény… 
- Kék a szőlő de édes, 
- A bökönyi, a bökönyi templom tetejére,… 

 
A táncházi sorozat struktúrája, tematikája: 

- rendelkezésünkre álló keretbe csak ennyi fért bele. 
- a táncházak időtartama: alkalmanként 2,5-3 óra 

 
A táncházi program struktúrája: 

- a megtanult népdal eléneklése - csoportonként 
- tánc oktatás 
- néprajzi előadás, ismeretterjesztés, tanultak számon kérése (teszt) 
- tánc oktatás 
- kézműves foglalkozás,  
- tánc oktatás, szabad tánc 



 
A szakmai koncepció:  
A táncházi hagyományokkal 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 megtanulása a vetélkedőre, ahol az 
iskolában folyó nevelő-oktató munka hasonló értékeket képvisel és az iskola partner a program 
megvalósításában.  
A táncházi programot a 3.-os, 4.-es osztályközösségeknek szervezett vetélkedés keretein belül 
bonyolítottuk le.  
Minden osztály választott egy csapat nevet magának és ezzel vett részt a versengésben. A felkészülés 
egy- egy táncházra egy hónappal korábban kezdődött. Mindenki megkapott minden táncház előtt 
legalább egy hónappal három népdalt lekottázva, két-három versszakkal. Ebből kellett egyet 
kiválasztania, megtanulnia és a táncházban előadnia. A cél az volt, hogy az osztály közösség minden 
tagja vegyen részt az éneklésben. Azaz a tanulás, gyakorlás, előadás fázisában. A program 
koncepciója szerint később annyit módosítottunk, hogy a népdalokat adatközlők előadásában archív 
felvételen küldtük el és arról kellett megtanulniuk. A modernizáció jegyében volt olyan, amikor a 
népdal ZTI-ben megtalálható linkjét kapták meg azzal, hogy keressék meg és tanulják meg a dalt. 
Ezzel az volt a célunk, hogy felismerjék, hogy a számítás technika vívmányait hasznos és értelmes 
célokra is lehet használni. A táncházban előadott éneket pontoztuk 1-10-ig. 
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 rögzíteni, összefüggéseket megvilágítani. A tudás mérés eszköze a 
teszt volt, melyet a helyszínen kijavítottunk és ismertettük az elért pontszámot. 
Minden táncházban, a jeles napokhoz kapcsolódóan készültünk valamilyen kézműves foglalkozással, 
ahol az elkészült termékeket a gyerekek hazavihették. Ősszel gyertyát öntöttünk (november), 
karácsonykor mézes kalácsot díszítettünk (december), farsangkor álarcot készítettünk (február), 
Húsvétkor tojást festettünk (április), Pünkösdkor, gyöngyöt fűztünk (június). Minden alkalomkor a 
csapatok tagjai által elkészített tárgyak összteljesítményét pontoztuk. 
Egy-egy táncházban, az éneklés után, a néprajzi teszt után és a kézműves foglalkozások után néptánc 
oktatására is sort kerítettünk. Ilyenkor 15-20 perces tanítási folyamat keretein belül, a fokozatosság 
elvének betartásával, egymásra építve tanulták a különböző nehézségi fokú táncmotívumokat. 
Fontos eleme volt táncházaknak, az adott dialektus táncához tartozó dalok tanítása is. A táncházak 
végén, a csapatok külön-külön, rövid 2-3 perces összegzést adtak az aznap tanult táncokból, melyet 
szintén pontoztunk. Dunán-túli és Nyírségi táncok oktatását terveztük, és más dialektusok táncaiból 
ízelítőt, de be kellett látni, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a havi rendszerességű 
táncoktatásnak akkor lesz értelme, ha egy tájegység táncmotívumaira koncentrálunk. Így esett a 
választás a Nyírségi tájegysége táncaira. Bökönyi lassú csárdást és frisst tanítottunk a 
rendelkezésünkre álló alkalmak nagy részében. Természetesen a volt olyan alkalom, amikor más 
tájegységről is tanítottunk táncokat. pl. Moldva, ill. Sárköz. Minden táncház végén összesítettük a 
csapatok részeredményét és kihirdettük a verseny állását. 
2019. május 08-án vendégünk volt a Servet zenekar, mely adott egy koncertet és utána moldvai 
táncokat tanítottunk a táncházban. Ezen a napon szünetelt a vetélkedő. A koncert hangulata, a dalok, 
az instrumentális játék, az előadók közvetlensége, az ismeretek, a magyarázó, összekötő szövegek 
mindösszesen egy nagyon emlékezetes koncert élményt adott a gyerekeknek, melyről hetekkel 
később is odaadással beszéltek. A sorozat zárásaként eredményt hirdettünk mind az egyéni, mind a 
csoportos versenyben. Átadtuk a díjakat és az emléklapokat (június). A győztesek egy egynapos 
jutalom kiránduláson vettek részt a Nyíregyházi Állatkertben, melyet a Művelődési Központ a saját 
költségvetéséből biztosított.  
A támogatott pályázat egy olyan tevékenység megvalósulását tette lehetővé, melyre a településen 
még nem volt példa. A gyerekek a támogatás segítségével megismerkedtek néhány tájegységben 
használt népi hangszerrel (hegedű, brácsa, nagybőgő, koboz, kaval, dob, stb.), a tájegységek zenei 
világával, több tájegység népdalaival (Nyírség, Dunántúl, Moldva), a tájegységek tánc motívumaihoz 



tartozó alap lépésekkel, néprajzi ismereteiket nem csak bővítettük, de az évkörhöz tartozó 
események összefüggéseit is elmagyaráztuk, a kézműves foglalkozások keretein belül új élményeket 
adtunk és közben sikerült szórakoztatni is a célközönséget. Külön eredményként könyvelhető el, hogy 
a 2-3 perces bemutatók keretében a gyerekek a program végén önállóan improvizáltak a megtanult 
táncokból. 
 
A táncház célja volt,: 
- hogy a vidéki településeken élő gyerekek is 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 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. 

- a Táncház szórakoztató, közvetlen, egyedi világának, közösség formáló tevékenységének 
megismertetése, átélése. 
 
A táncházban  
- muzsikáló zenészek : Bíró István (hegedű, dob), Mózer Csaba (brácsa, koboz), Figeczki Tamás 

(nagybőgő), Bíró István (nagybőgő, furulya, kaval), valamint a „Servet” 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: Bíróné Marsi Andrea 
- egyéb népművészeti program:  
-  kézműves foglalkozás, 
-  népdal ének tanítás, 
-  koncert - (SERVET zenekar) 
 
A vetélkedő  egy olyan motivációt adott a résztvevőknek, ami előzetes elképzelésünket messze felül 
múlta. A táncházakon átlagosan 100-110 fő vett részt. Abszolút sikeresnek ítéljük a program 
eredményességét. A csoportok 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 levetkőzni a kezdeti szégyenlősséget és a biztatások 
hatására a kevésbé jól éneklők és a fiúk is bátran részt vettek a közös éneklésekben. A táncok 
azonnali visszakérdezésével 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 
nyírségi táncok közül a bökönyi csárdás és friss motívumai közül el tudtak annyit sajátítani a 
gyerekek, amiből egy 2-3 perces improvizációval önállóan táncoltak. Ezt mindenképpen sikerként 
könyveltük el. A kézműves foglalkozások révén új anyagokkal találkoztak, (pl. faggyú, rafia,) és a 
néprajzi ismeretek bővítésével a jeles és ünnepnapok üzenetét is sikerült közelebb hozni hozzájuk. 
Azt a célt, hogy a hagyományainkat ne csak olvassák, lássák, hanem éljék át, gondolják újra, úgy 
gondoljuk, hogy sikerült elérnünk. Bízunk a folytatás lehetőségében, hiszen a következő évad néprajzi 
tematikája az ember-élet fordulóinak megismeréséről szólna. Természetesen támaszkodnánk az, ez 
évi ismeretekre és fejlesztenénk az ének, tánc és kézműves tudásukat.  
A megvalósított támogatás során a célok nem módosultak. Az eredményesség talán kézzel foghatóbb 
lett volna, ha a tervezett 12 alkalmat sikerül megvalósítani. Így össze kellett sűríteni az elsajátítandó 



ismereteket és kevesebb időnk maradt a tudás anyag rögzítésére. Ettől függetlenül rendkívüli 
élményt tudtunk nyújtani a résztvevő gyerekeknek. Az élő zene varázsa, a manuális és szenzo-
motorikus 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 iskola kezdésre hány gyermekben marad meg az élmény 
olyan szinten, hogy jelentkezzen az induló tánccsoportba, de az utolsó foglalkozáson biztató létszám 
jelentkezett, hogy részt venne a táncos foglalkozásokon. 
 
A Polgári Hagyományteremtő Táncház a Csoóri Sándor Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósult meg. 
 
 


