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A támogatási időszak kezdeti szakaszában érvényben lévő járványügyi szabályok részleges 
feloldásával a Balassi Táncegyüttes ugyan a műhelymunkára fektette a nagyobb hangsúlyt, 
azonban a második felében már lehetőség volt előadásokon, fesztiválokon történő részvételre 
is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Csoóri Sándor Alap Program” 
támogatása lehetőséget teremtett a Balassi Táncegyüttes részére az alaposabb műhelymunka 
megszervezésére, új táncanyagok elsajátítására, a jelmeztár további bővítésére. A 
fesztiválokon, nagyrendezvényeken történő bemutatókhoz kapcsolódó útiköltség és élő zenei 
szolgáltatás költségeinek finanszírozása is az Alap támogatásából történt. 

A táncegyüttes részére új koreográfiák készültek, valamint az új műsorhoz elkezdődhetett a 
további táncanyagok megtanulása. A pályázat lehetővé tette, az új koreográfiákhoz készülő 
eredeti népviseletek, lábbelik megvásárlását, valamint a meglévő jelmeztár (viselet és lábbeli) 
folyamatos karbantartását, tisztítását is. 

A támogatási időszak második szakaszában a program lehetőséget biztosított a zenei 
szolgáltatások támogatására, a fellépések előtti zenekari próbák megszervezésére. 

Az együttes részt vehetett országos szakmai fórumokon.  

A Csoóri program támogatása biztosította a táncegyüttes élőzenei kísérettel bemutatott 
előadásainak megvalósítását.  

Nemzeti ünnepeken, nagyobb városi rendezvényeken, idős otthonokban történő szereplések 
finanszírozását pályázati támogatásból tudtuk megvalósítani, mely főként az élőzenei 
szolgáltatás költségeit jelentette. 



A Balassi Táncegyüttes kiegyensúlyozottabb működéséhez, a magas szakmai színvonal 
fenntartásához, valamint a sikeres közösségépítés megvalósulása érdekében művészeti 
vezetőiés tánckari asszisztensi feladatok ellátására 2 főt alkalmaztunk. 

A támogatási időszak főbb eseményei 

A járványügyi korlátozások feloldását követően lehetőség nyílt a rendszeres táncpróbák 
elindítására, rendezvényeken történő részvételre. A tervek között szereplő Táncképek című 
félórás produkció új bemutatója sajnos csak részben valósulhatott meg, mert a rendszeres 
próbák megtartása korlátozott volt. Éppen ezért a 2021 decemberében tervezett karácsonyi 
ünnepi előadásban részletet  tudott csak közvetíteni a Médiacentrum TV7 csatornája, majd ezt 
követően több alkalommal tűzték még műsorra.  

A Martin György Néptáncszövetség szervezésében 2022. március 12-én került megrendezésre 
a Néptáncantológia Válogatás 2015-2020. című műsora, melyben a pandémiát megelőző 5 év 
legsikeresebb táncegyüttesei és koreográfiái kerültek bemutatásra. A műsorban, melyet az 
Operettszínházban rendeztek, a Balassi Táncegyüttes előadásában Majoros Róbert: Szembe 
rózsám… című mezőföldi koreográfiája is bemutatásra került.  

A Hagyományok Háza szervezésében az 50 éves Táncházmozgalom ünnepe alkalmából 
"Kalotaszegi Világtáncház" címmel kisfilm készült, melyben magyarországi és határon túli 
táncegyüttesek szerepelnek. Ebben a programban a Balassi Táncegyüttes táncosai is részt 
vettek. A felvételen 4 kontinensről, 70 táncegyüttes 600 táncosa táncol kalotaszegi táncokat 
Mihó Attila zenekarának muzsikájára Japántól Brazíliáig, Kanadától Székelyudvarhelyen és 
Budapesten át Londonig! A táncegyüttes a felvételt Békéscsaba ikonikus főterén készítette, 
ezzel is hozzájárulva Békéscsaba helyi látványosságának bemutatásához. 

Két év kihagyással, többszöri időpont módosítást követően ismét megrendezésre került a 
Szekszárdi Néptáncfesztivál, melyen visszatérő vendégként a Balassi Táncegyüttes is 
szerepelt. A kétnapos program kitűnően volt megszervezve, táncosaink nagyon jól érezték 
magukat. A kiírásnak megfelelve az együttes két koreográfiával szerepelt az I. 
versenyprogramban. Vigné Mlinár Zsuzsa: Lászlói lányok című koreográfiája a Szlavóniai 
magyar népsziget Szentlászló táncos anyagából készült. A másik produkciót Mlinár Péter 
bodrogközi táncokból koreografálta, Táncképek címmel.  

A szintén többszöri halasztás után megrendezésre került Csoóri Sándor Népművészeti 
Fesztivál. A Balassi Táncegyüttes a Szarvasi programon vett részt. A pályázati támogatásnak 
köszönhetően újonnan vásárolt viseletben mutatkozhatott be a táncegyüttes. A fesztiválra 
történő utazást is pályázati támogatásból tudtuk finanszírozni. 

A Dél-Alföldi régióban 22. alkalommal került megrendezésre Gyulán a Körös-völgyi 
Sokadalom, melyben a gálaműsor résztvevőjeként a Balassi Táncegyüttes Mlinár Péter. 



Táncképek című koreográfiáját mutatta be. A rendezvényen történő bemutatkozáshoz 
útiköltség, zenekari díj, és jelmez karbantartási költségek merültek fel. 

A támogatási időszakban előre nem tervezett programon, a XXV. Mohácsi Nemzetközi 
Néptáncfesztiválon vett részt a Balassi Táncegyüttes. A háromnapos rendezvényen 6 hazai és 
4 határon túli ország csoportjaival együtt mutatkozott be, valamint a fesztivál résztvevőivel 
közösen táncházat is tartott az érdeklődő közönség részére.  

A városi nagyrendezvényeken történő szereplések a pandémia miatt törölve lettek, de a 
feloldást követően pótolni tudtuk. Március 15-én a szokásoknak megfelelően ünnepi 
felvonuláson közreműködhettek táncosaink. Augusztus 20-án együttesünket kérte fel 
Békéscsaba Megyei Jogú város önkormányzata az ünnepi műsor megtartására. Hagyomány, 
hogy minden év szeptemberében Megyenap címmel Népművészeti fesztivált rendeznek 
Békéscsabán, melyen a megyében működő néptáncegyüttesek, népi kézművesek mutatkoznak 
be. Együttesünk ezen a programon az új műsorával mutatkozott be. Nagy sikerrel zárult az 
Idősek Világnapja alkalmából rendezett programunk is, melyet későbbi időpontban, de meg 
tudtunk tartani.  

A támogatási időszakban ünnepelte a Balassi Táncegyüttes a fennállásának 75. évfordulóját. 
Az ünnepi műsorban közel 150 táncos szerepelt, volt és jelenlegi táncosok mutatkoztak be, a 
legidősebb 71 éves, a legfiatalabb 12 éves volt. A műsor teljes keresztmetszetet adott a 75 év 
művészeti vezetőinek munkásságáról, mindez látványos animációval, filmvetítéssel, 
riportokkal társítva. A nagy érdeklődésre való tekintettel2 előadást tartottunk. A gyakorlati 
felkészülés már augusztusban elkezdődött. A körültekintő szervezést igényelt a próbák 
beosztása, leszervezése, hiszen voltak olyan táncosok, akik az ország minden részéről utaztak 
ide, de volt, aki az USA-ból jött vissza. A próbaidőszakot hétvégi összpróbák, majd zenekari 
főpróba zárta le, melyen a DŰVŐ Zenekar közreműködött. Az előadásokat a Békéscsabai 
Jókai Színházban tartottuk. Az este egy baráti találkozóval zárult a Balassi Táncegyüttes 
székházában, a Balassi Bálint Táncművészetek Házában. A gálaműsorról archiválási és PR 
céllal videó felvétel készült.   

Az elkészült koreográfiákhoz eredeti viseletek, kiegészítők és lábbelik lettek vásárolva. 23 
szlavóniai brokát mellény csipkés blúzzal, 16 bodrogközi férfi kötény, 7 bodrogközi női 
vizitke, 4 brokát szoknya, 2 lángszín kecele, ezen felül hiányzó viseletdarabok pótlására 2 
gyimesi ing, 2 mejjes, 1 szijú, derékszíjak, 10 díszített csontfésű, 5 kalotaszegi kasmír blúz, 5 
piros csiszolt kaláris, 6 rimóci főkötő menyecskével, pendelyek, férfi nadrágok, mellények, 18 
pár női és férfi karaktercipő, 8 pár próbacipő és 8 pár bocskor. Fontosnak tartjuk a jelmezek 
állagmegóvását, ezért a folyamatos javítás, tisztítás és karbantartás költségeit pályázati 
támogatásból fedeztük. 

A Balassi Táncegyüttes rendszeres résztvevője a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége által 
szervezett Viharsarkai Táncháztalálkozónak. A támogatási időszakban az esti gálaműsorban 
közreműködött. 



A Balassi Táncegyüttes fontosnak tarja a Marketing, PR koncepció kidolgozását. A 
támogatási időszakban is lehetőséget teremtett a programok népszerűsítésére, 
megismertetésére. Minden programjáról on-line tájékoztatást biztosítottunk a https://
www.facebook.com/balassitanc  valamint a www.balassitanc.hu  elérhetőségen, a szakmai és 
pénzügyi támogatók megjelölésével, és azok nyilvános elérhetőségének feltüntetésével. 

A saját rendezvényeinken önkéntes fiatalok segítségét vettük igénybe, akik ezáltal iskolai 
közösségi szolgálatot teljesíthettek. 

A program lezárását követően a szakmai beszámolót, a Balassi Táncegyüttes honlapján 
www.balassitanc.hu  is közzé tettük.  

A Balassi Táncegyüttes köszönetét fejezi ki a Csoóri Sándor Alap támogatásáért, mely 
lehetőséget teremtett szakmai és működési feltételeinek biztosításához, valamint az országos 
programokban történő részvételhez. 
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a 75 éves Balassi Táncegyüttes jubileumi műsora 
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