BESZÁMOLÓ
Jeles napok, táncoljatok! – Táncház sorozat Fegyverneken című pályázatról

Pályázati azonosító: CSSP-E-TANCHAZ-2019-0167
Táncházak időpontja:
2019. október 4. Szüreti táncház
2019. november 9. Márton napi táncház
2019. december 6. Luca napi/Mikulás táncház
2020. január 18. Magyar Kultúra Napi Táncház
2020. február 14. Farsangi táncház
Helyszín:
Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.
A pályázat segítségével sikeresen megtarthattuk a Fegyverneken már hagyományossá vált
táncház rendezvénysorozatot. A tervezett 6 alkalomból 5 valósult meg, a március 14-re
szervezett Verbunkverseny és Táncházat sajnos a COVID veszély miatt le kellett mondanunk.
A megvalósult 5 táncház egy-egy jeles naphoz, ünnephez vagy népi hagyományhoz
kapcsolódó tematikával került megrendezésre: Október 4-én szüreti táncház, november 9-én
Márton napi táncház és jubileumi gála, december 6-án Luca napi/Mikulás napi táncház, január
18-án Magyar Kultúra Napi Táncház, február14-én farsangi táncház volt.
Minden alkalommal élőzenés kíséret volt, és képzett táncoktatók, népdaloktatók tartották a
foglalkozásokat. A tánc és népdaloktatáson túl a helyi Ügyes Kezek Klubja segítségével a
gyermekek kézműves foglalkozásokon is részt vehettek, melynek során pl. kiszebábot,
csutkababát stb. készíthettek, az adott táncház témájának megfelelően.
Az estek folyamán a gyermekeknek szóló részben mezőföldi, rábaközi, moldvai, felcsíki,
jászsági táncokat tanulhattak, ill. mindig az adott hónap vagy ünnepnap jeles szokásai vagy
játékai elevenedtek meg. A felnőttek pedig szatmári, szilágysági, széki, nyárádmenti,
nagykunsági, kalotaszegi, mezőségi, szászcsávási táncokat jártak.
A megrendezett táncházakra szívesen jöttek nemcsak Fegyvernekről, de a környező
településekről is. Összesen kb. 1000 fő vett részt a rendezvényeinken. A támogatás
egyértelműen célt ért, mivel Fegyverneken több évtizedes hagyománya van a néptáncoktatásnak, így az ehhez kapcsolódó rendezvényeket is várják az emberek és fontosnak tartják
a hagyományaink ápolását. Ennek egyik életben tartó eleme a táncházi estek, melyre a
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megítélt támogatást fordítottuk (élő népzenei szolgáltatás, táncoktatás, hangosítás
finanszírozására).
Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk folytatni a következő időszakban is folytatni a
hagyományt és meg tudjuk rendezni a táncházi esteket.
Fegyvernek, 2020. augusztus 10.
Molnár Barna
igazgató

Fotódokumentáció
Farsangi táncház

Magyar kultúra napi táncház
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Luca napi táncház

Márton napi táncház

Szüreti táncház

3

