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Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesülettel együttműködve, 15. 

alkalommal került megrendezésre Gyulán az Országos Gyermektánc Fesztivál. 

A rendezvény szakmai felelőse Hankó Tamás néptáncpedagógus volt. 

A program 2022. június 24-én indult, kora délután a csoportok érkezésével, illetve a szállás 

elfoglalásával. A színpadbejáró próbákat hangbeállás előzte meg 13:30-tól, Balázs Ferenc, 

Veres András és csapata közreműködésével, majd 14 órakor elkezdődtek a színpadbejáró 

próbák, melynek érdekességét az adta, hogy nyilvánosan, a közönség előtt zajlottak, így a 

laikusok is kicsit betekinthettek a színfalak mögé. A próbákat követte a XV. Határ Menti 

Összművészeti Fesztivál ahol Békés Megyei népmesemondók, népdalénekesek, néptáncosok 

és népzenészek közreműködtek. 18:15- kor kezdődött az „Ide nézz a figurára” elnevezésű 

program, mely során a résztvevő együttesek tartottak rövid táncházat a közönség bevonásával. 

 

A Várkertben, a tér 5 pontján álltak föl a csoportok, és csatlakozott hozzájuk a közönség is 

néhány rövid moldvai körtánc erejéig.  

A fesztivál kísérőzenekara idén a Suttyomba Zenekar volt. 

A Gyermekegyüttesek gálaműsora 19 órakor kezdődött, melyen az alábbi csoportok 

mutatkoztak be: Rábai Táncegyüttes – Békéscsaba, Erkel AMI Cimbora Táncegyüttes, 



Szélhalom Táncegyüttes, Kákics Gyermek Táncegyüttes – Gyula, Tabánka Táncegyüttes – 

Békéscsaba, Belencéres Táncegyüttes Ifjúsági Csoportja – Békés, Tiszavirág Néptánc 

Egyesület Cibere és Felleghajtó Csoportja – Deszk, a Dél-Alföldi Darudübögők, valamint a 

III. Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Szólótánc Verseny kiemelt arany minősítést szerzett 

produkciói. 

Másnap délelőtt tíz órától az együttesek számára játékos vetélkedőt szerveztünk, melyben 

egyrészt ügyességi és sportjátékokkal mérkőzhettek meg egymással a csapatok. 

A fesztivál egész ideje alatt népi játszóház várta a résztvevőket. 

A gálaműsoron illetve a táncházban az élő zenét a Suttyomba Zenekar biztosította, a játékot 

vezette Hankó Tamás és Farkas Lilla néptáncpedagógusok. A játékok lebonyolításában 

segítségünkre voltak még iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok. 

A fesztiválon több mint 250 közreműködő gyermek vett részt, a látogatók száma a két napra 

vetítve elérte a 2000 főt. 

A rendezvény programjai nemcsak a közönség számára nyújtottak felejthetetlen pillanatokat, 

hanem a résztvevő gyermekek számára is életre szóló élményt adott a téglavár adta 

hangulatos környezet és a társaik által bemutatott produkciók látványa. 

A programról a www.balassitanc.hu oldalon tettünk közzé tájékoztatást, a megvalósulásáról 

készült szakmai beszámolót a https://www.balassitanc.hu/alapitvany/palyazatok.php 

elérhetőségen jelentetjük meg. 

A Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány nevében köszönetünket szeretnénk 

kifejezni a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiumának a projekt 

támogatásához. 

 

http://www.balassitanc.hu
https://www.balassitanc.hu/alapitvany/palyazatok.php


     

Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány 

      


