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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 12 évvel ezelőtt a Családi Táncház létrehozásának gondolata. Kezdetektől fogva a 

látogatók részére ingyenes volt. Az anyagi hátteret más pályázati, valamint alapítványi 

támogatásból valósítottuk meg. A felmerülő költségek figyelembevételével havi egy 

alkalommal volt lehetőségünk a rendezvény megszervezésére. Az ingyenesség minden esetben 

széles rétegnek biztosította a kellemes kikapcsolódást, szórakozást.  

 

A Csoóri Sándor Alapnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően 

lehetőségünk nyílt sűrűbben szervezni családi táncházakat, melyre a békés megyei 

célközönségnek igénye is volt. Ennek eredményeként egyre nagyobb lett a látogatottság 

(családok, baráti körök, nép táncot hobbi szinten kedvelők). 

 

 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 11 alkalommal volt lehetőségünk táncházat rendezni.  

 



Alkalmanként 250-300 fő látogatta a rendezvényünket. Városi szabadtéri nagyrendezvényeken 

800 -1000 fő is volt. 

 

A projekt támogatott pályázati összege lehetővé tette saját felszabaduló költségeink 

beforgatását a programsorozatba, ezáltal még színesebbé tudtuk tenni a rendezvényünket.  

 

A programban élőzenei kíséretet biztosítottunk és lehetőség volt nagyobb zenekari 

összeállításokat is meghívni. A meghívott zenekarok körét is bővíteni tudtuk, ezzel a vendégek 

változatos zenei kísérettel találkozhattak, valamint sokféle hangszert ismerhettek meg. 

Vendégünk volt a Suttyomba, a Juhász és a Dűvő Zenekar. 

 

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. 

 

A projekt dokumentálását, fotó felvételekkel és közösségi oldalon megjelenő élő 

közvetítésekkel végeztük.  

 

 

 

Köszönetet mondunk a Csoóri Sándor Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 

projekt megvalósításához nyújtott támogatásért. 

 

 

 

   

                          A program a Csoóri Sándor Alap 

                             támogatásával valósult meg           

                       

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 


