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A Balassi Közalapítvány a Kárpát-medence néphagyományának ápolásával fontos 
hagyományőrző szerepet is betölt. Tudatos tevékenységével hozzájárul tánckultúránk – 
beleértve a határon túli magyar és a magyarországi nemzetiségek hagyományát is – 
fenntartásához. Ennek a célnak egyik alappillére a kulturális rendezvények megszervezése és 
lebonyolítása. Ezek közé sorolhatók a rendszeresen szervezett táncházak. A széles szülői 
igény, valamint Békéscsaba város és a megye, főként néptáncot kedvelő közönségének 
jelzései alapján született 14 évvel ezelőtt a Családi Táncház létrehozásának gondolata. 
Kezdetektől fogva a látogatók részére ingyenes volt. Az anyagi hátteret más pályázati, 
valamint alapítványi támogatásból valósítottuk meg. Az ingyenesség minden esetben széles 
rétegnek biztosította a kellemes kikapcsolódást, szórakozást.  

 A színesebb, gazdag program még vonzóbbá tette rendezvényünket, melyben minden 
korosztály megtalálta a saját érdeklődési körének megfelelő pontot. A kicsi gyermekek az 
aprók táncában, a kézműves játszóban, a nagyobbak ügyességi játékokban. Természetesen 
mindenkinek lehetősége nyílt a táncokba történő bekapcsolódásba, tanulásra, a szabad 
táncolásba. 

Pozitív jelenségként értékelendő, hogy a városi rendezvények közül kiemelkedő fontosságú 
volt ez a programsorozat, mert családcentrikus és a kulturált szabadidő eltöltésén túl, olyan 
elfoglaltságot is biztosított a látogatóknak, melyben minden korosztály együtt vehetett részt, 
legyen az játék, ének, tánc, kézművesség. A városi nagyrendezvényeket több alkalommal 
színesítette kiegészítő programként. Az ingyenességnek köszönhetően teljes családok tudtak 
részt venni a programokban, ahol baráti kapcsolatok is kialakulhattak. 

A pályázati időszakban eredetileg 10 alkalommal terveztünk családi táncházat rendezni. A  
COVID-19 járvány következtében a nagylétszámú rendezvények megtartását korlátozták, 
ezért szabadtéren maximált 500 fő alatt, zárt helységben az előírt szabályok betartásával, a 
pályázati időszakban 8 táncházat tudtunk megrendezni.   



Alkalmanként 150-200 fő, de volt, amikor közel 500 fő látogatta a rendezvényünket.  

A projekt támogatott pályázati összege részben biztosította a táncház programok 
megvalósítását, a fennmaradó költségeket a Balassi Közalapítványa saját erőforrásából 
finanszírozta. 

A programban élőzenei kíséretet biztosítottunk a Dűvő és a Suttyomba Zenekar részvételével.  

A táncházban közreműködő kezesek, nagy gyakorlattal rendelkező táncos szakemberek a 
Hétpróbás Néptánciskola pedagógusai, a Balassi Táncegyüttes vezetői és táncosai, akik a 
Népművészet Ifjú Mesterei, Aranygyöngyös és Aranysarkantyús táncosok. Ők biztosították a 
táncház programjainak gördülékeny lebonyolítását.  

A projekt rendezvényein kézműves foglalkozást is biztosítottunk a részt vevőknek, szem előtt 
tartva az aktuális naptári időszakhoz kötődő tematikát. A foglalkozásokat a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület népművészei irányították. 

A naptári évhez fűződő népszokások bemutatásának köre, valamint kézműves foglalkozások 
bővítése a táncházak komplex programjának minőségét javították. 

Fontosnak tartottuk, hogy a projekt támogatóit megismerjék a rendezvények résztvevői, ezért 
logóval ellátott új roll-lapot készíttettünk és a programokon kiállítottuk. 

Köszönetet mondunk a Csoóri Sándor Alapnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 
valamint az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőnek a projekt megvalósításához nyújtott 
támogatásért. 
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A PÁLYÁZATBAN MEGVALÓSULT PROGRAMOKRÓL  

 
Szabadtéri táncház a Szent István téren 



 

 

Szent-Iván éji táncház és tűzugrás 



 

Suttyomba Zenekar a szabadtéri táncházban 



 

Dűvő Zenekar 

 

Suttyomba Zenekar a Balassi Bálint Táncművészetek Házában 



 

Zenekar a szünetben muzsikál 

 



 

Ének tanulás a táncház szünetében 

 



Szabad tánc 

 

Közös családi tánc 



 

Farsangi Családi Táncház 

 



 

Kézműves foglalkozások 


