
2018-2019. évi Táncházak Szakmai Beszámoló 

 

Pályázati azonosító: CSSP-TANCHAZ-2018-0275 

A táncházaink időpontjai: 

2018. okt. 13. Táncház 

2018. nov. 17. Márton napi táncház 

2018. dec. 7. Mikulás napi táncház 

2019. jan. 19. Magyar Kultúra Napi Táncház 

2019. febr. 16. Farsangi táncház 

2019. márc. 16. VI. Verbunk Verseny és Táncház  

 

Helyszín:  Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, 

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184. 

 
Ebben a táncházi évadunkban is sikerült hat táncházi alkalmat megrendeznünk. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan megint nagy sikere volt a rendezvényünknek több szempontból is.  

A rendezvény mindig gyerek és felnőtt táncházból állt, ahol többnyire az éppen adott jeles 

napra vagy népszokásra fektettük a hangsúlyt, ami köré a táncház épült. Mindig volt 

tánctanítás mind a gyerek és a felnőtt táncházak alkalmával. Kézműves foglalkozást is 

tartottunk, az Ügyes Kezek Klub tagjainak vezetésével. A házigazdák: Sarkadi Andrea és 

Kecskés Gergő néptáncoktatók, valamint a Fegyvernek Gyermek Néptáncegyüttes csoportjai 

Csicsergők és Tekergők voltak. A talp alá való muzsikáról minden táncházban a Garaboly 

zenekar, valamint Nagy Albert és zenekara gondoskodtak. Táncházaink igen nagy sikerrel 

zajlottak le és azt tapasztaljuk, hogy évről-évre nő a látogatottság. Szinte minidig vannak új 

látogatók, akik hallották, hogy van táncház és szeretnének belekóstolni a magyar néptánc 

kultúrába vagy éppen csak szeretnének néptáncot tanulni vagy népzenét hallgatni. Ez a 

rendezvény az évek során Fegyvernek város életének egyik kulturális színfoltjává vált, hiszen 

nem csak a néptáncos gyerekek és szüleik vannak itt, hanem bárki számára nyitott az ajtó. 

Mindig jön új gyermek vagy új család, vagy éppen a környező együttesekből látogatnak el a 

táncházunkba, pl.Kisújszállásról, Törökszentmiklósról, Martfűről, Szolnokról, Tiszafüredről, 

Lajosmizséről, Orosházáról, de a határon túlról a szlovákiai Rozsnyóról, vagy a romániai 

Szilágyságból is érkeztek. Azt szokták mondani, hogy itt Fegyverneken a táncházban olyan 

családias hangulat van és olyan kedvesek az emberek.  

Bízunk abban, hogy az előttünk álló időszakban is sikerül megrendezni az immáron 

hagyománnyá vált táncházunkat. Köszönjük szépen mindenkinek, akik valamilyen formában 

közreműködtek vagy támogatták a rendezvényt.  

Fegyvernek, 2019. 07. 26. 

 

        Molnár Barna 

            igazgató  



Fotók 

2018. 10. 13. 

   

 

2018. 11 17. 

    

 

2018. 12. 07. 

    

  



2019. 01. 19. 

 

    

 

2019. 02. 16. 

    

 

2019. 03. 16. 

    


