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Szakmai program beszámoló 

 

Program megnevezése  CSSP-NEPTANC-MO-2020-0399 

Nagy-Tisza néptánccsoport és utánpótlás 

csoportja  – néptáncoktatás, hagyományőrző 

előadások, tematikus napok 

Program helyszíne:  Arany János Művelődési Központ és Városi 

Könyvtár, Tiszakécske, Béke u. 140. 

Program megvalósulásának ideje:  

 

2021. június 28. - 2021. július 9.  

Alkalmak száma, program(ok) óraszáma: 

 

Néptáncoktatás: 40 óra  

Néprajzi előadás:  

2 alkalom, (2*45 perc/alkalom) 

Hagyományéltető napok: 2 nap 

Program célcsoportja:  

 

Nagy-Tisza néptánccsoport és utánpótlás 

csoportja (Kis-Tisza néptánccsoport), 

tiszakécskei gyermekek 7-18 év között 

Résztvevők száma:   jelenléti ív szerint 14-39 fő 

 

1. Program-beszámoló:  

a. Táncoktatás: 

A foglalkozások tánc anyaga: bukovinai silladri és hétfélések 

A résztvevők heterogén előképzettsége és korosztálya miatt a tánctanítás a legegyszerűbb silladri 
motívumokkal és a hétfélésekkel kezdődött. A különböző táncok gyakorlása közben elsajátították a hozzá 
tartozó népdalokat.  

Tanult táncok: 

 gólyás, szirba, karos, hármas 

 páros silladri 

Játékokkal és archív felvételek megtekintésével színesítettük a tánctanulást. A korosztálynak megfelelő 
táncok elsajátításán kívül nagy hangsúlyt fektettünk az improvizatív táncolásra.  

A táncosok korosztályi összetétele (7-18 éves) miatt a táncoktatás szükség esetén két csoportban zajlott.  

 

b. Hagyományéltető napok: 

Két olyan napot valósítottunk meg, amelynek célja a táncoktatáson túl a hagyományok felelevenítése, 
megélés volt. Az első nap témája (a nyári időszakra tekintettel) a gyermekek játékai voltak.  Gulyás László 
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vándormuzsikus segítségével a gyerekek megismerhettek különböző népi 
hangszereket, kiemelten azokat az egyszerű sípokat, ritmushangszereket, amelyek elkészíthetőek voltak 
otthon is, illetve amelyekhez könnyen hozzáférhettek a régiek. A csoportban való együttműködést segítették 
azok a gyermekjátékok, amelyeket a nap során játszottak a gyerekek. 

A második hagyományéltető napon zenekar segítette a gyerekek tanulását. A tánclépések elsajátításán túl  
gyakorolhatták a gyerekek azt is, hogyan lehet együttműködni a zenekarral. A nap végén az  újonnan tanult 
tánclépésekből összeállított, zenekarral kísért rövid bemutatóval, táncházzal kedveskedtünk a szülőknek.  

 

c. Néprajzi előadások 

A gyerekek tánctudását a tájegységnek megfelelő néprajzi ismeretekkel bővítettük ki . Az előadásokon 
bemutattuk Bukovina történeti hátterét, népviseletét, népszokásait. Közös népdaléneklés keretében 
fejlesztettük a táncosok énektechnikáját. 

Lehetőség nyílt arra is, hogy a csoport ellátogasson Nemesnádudvarra, ahol a BABA-TÁR-HÁZ-ban kiállított, 

népviseletekbe öltöztetett babák segítségével a gyerekek megismerkedtek a magyar néprajzi területek 
színes és változatos hagyományos öltözeteivel. A nemesnádudvari tartózkodás alatt a tiszakécskei néptáncos 
gyerekek egy sváb táncházban is részt vehettek. 

 

2. Eredmények leírása  

A résztvevő gyermekek magabiztosan táncolják a bukovinai székelyek hétfélés táncaiból a gólyást, hármast, 
karost, szirbát. Silladriból az egyszerűbb forgós-forgatós motívumokat rövid csapás sorokkal díszítve 
improvizatív módon képesek táncolni.   

A tanult dalokat önállóan, felszabadultan használják tánc közben is. Nem okoz gondot páros táncoknál a fiúk, 
lányok párválasztása.  

A projekt keretében a csoport repertoárja egy új koreográfiával bővült. 

A gyerekek ismereteket szereztek arról kulturális és történelmi háttérről, amelyben a tanult táncok 
kialakultak. Új népdalokat sajátítottak el. Rövid áttekintést kaptak a magyar népi viseletek változatosságáról, 
sajátosságairól. 

 

3. Fejlesztett kompetenciák: 

Fejlődött a gyermekek koncentrációja, figyelme. Kialakult a páros táncokhoz szükséges női-férfi táncos 
kapcsolat, a nemek funkciója jól működik. A foglalkozások alatt egymásra figyelő, elfogadó és türelmes 
munkát végeztek. 

 

4. A projekt utóélete 

A projekt keretében a néptánccsoport egy új, színpadi bemutatásra kész műsorszámot is betanult, amelyet 
több alkalommal is bemutathatott a közönségnek.  

2021. augusztus 20-án a Tiszakécskei Honismereti Kör kérte fel a csoportot a szabadtéri rendezvényükön való 
fellépésre. 

2021. szeptember 4-én a hagyományos tiszakécskei Pálinkaünnepen mutatkozott be a csoport. 

2021. szeptember 11-én a Szüreti felvonuláson a szüreti hagyományok felelevenítése mellet, szintén alkalma 
volt a csoportnak az új műsorszámuk bemutatására. 
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2021. november 6-án pedig a tiszakécskei Táncháztalálkozó keretében a térségi 
tánccsoportok mellett a tiszakécskei táncosok is táncoltak. 

2022. május elsején a Városi Majálison az együttes tagjai ismét bemutatkozhattak, illetve közösen állítottuk 
fel a város májusfáját.  

A csoport továbbra is működik a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár művészeti 
csoportjaként.   

 

Összefoglaló  

A Nagy-Tisza néptánccsoport a pályázat szakmai tervében leírtakat a COVID-19 vírushoz kötődő világjárvány 

miatt  nem tudta az eredeti ütemezéssel megvalósítani. A táncoktatást heti gyakorisággal terveztük végezni, 

azonban a járványhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések, illetve a csoport tagjait érintő megbetegedések, 

karantén-kötelezettségek hosszú időre bizonytalanná tették a rendszeres találkozókat. Így 2021 nyarán két 

hetes időszak alatt, intenzív táncoktatás keretében került sor a gyerekek tánctudásának fejlesztésére Csuma 

Sándor művészeti vezető felügyeletével, irányításával.  

A Nagy-Tisza Néptánccsoport és utánpótlás csoportja számára az elmúlt években a tánctanuláshoz szükséges 

technikai háttér és a fellépésekhez nélkülözhetetlen viseletek beszerzéséére koncentráltunk,  a Csoóri Sándor 

Alapból az elmúlt években kapott támogatásból is ezek kerültek beszerzésre.  

A CSSP-NEPTANC-MO-2020-0399 pályázatunk keretében a táncosaink gyakorlati tánctudását fejlesztettük, 

és bővítettük a színpadi repertoárt is. A tanult táncokat néprajzi előadások segítségével elhelyeztük a 

megfelelő néprajzi környezetbe. Hagyományéltető tematikus nap keretében felidéztük azokat a szokásokat, 

amelyek során a tánc nagy szerepet játszott. A Nagy-Tisza néptánccsoport utánpótlás csoportja a Kis-Tisza 

néptánccsoport új tagokkal bővült, jellemzően a 7-10 éves korosztályból. Rájuk való tekintettel a 

játékfűzésekre koncentráltunk ezeken a napokon. A tánchoz nélkülözhetetlen zenei fejlesztés során a 

gyerekek megismerkedhettek népi hangszerekkel és a megszólaltatásuk módjával. 

 A csoportoknak ritkán adódik lehetősége zenekarral együtt dolgozni. A pályázatunkba ilyen alkalmat is 

terveztünk. Lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy fejlesszük a gyerekek énektechnikáját. 

A pályázat keretében megvalósult foglalkozásokon tanult táncokból készült koreográfiát a csoportok több 

alkalommal is bemutatták Tiszakécskén különböző rendezvényeken. 

A táncosaink a járványügyi korlátozások miatt hónapokig nem találkozhattak. A pályázat keretében 

megvalósult programok hozzájárultak ahhoz, hogy a csoporttagok ismét egymásra találjanak. Az utánpótlás 

csoportunk kb. 10 fővel bővült. 

 

Köszönjük a Csoóri Sándor Alap támogatását! 

 

Tiszakécske, 2022. május 18. 

     

Kecskésné Juhász Szabina 
csoportvezető
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1. ábraTáncoktatás 
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2. ábra Táncoktatás 
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3. ábra Táncoktatás 
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4. ábra Táncoktatás 
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5. ábra Hagyományéltető nap 
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8. ábra Hagyományéltető nap  
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9. ábra Néprajzi előadások 
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13. ábra 2021. augusztus 20. Tiszakécske, fellépés 
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14. ábra 2021. szeptember 4. Pálinkaünnep, Tiszakécske, fellépés 
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15. ábra 2021. szeptember 11. Szüreti felvonulás, Tiszakécske, fellépés 
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16. ábra 2021. november 6. Táncháztalálkozó, Tiszakécske, fellépés 


