
A Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány szakmai beszámolója a 2014-es évről 

 

Alapcél szerinti tevékenységek bemutatása:  

Alapítványunk a 2014. évi tevékenységét az éves munkaprogramban elfogadott feladatoknak 

megfelelően végezte.  

A kuratórium ülései során tájékoztatást kapott az együttes művészeti vezetőjétől a 

táncegyüttes tevékenységéről, így figyelemmel kísérhettük a szakmai feladatok 

végrehajtását. A kuratórium tagjai közreműködtek a szervezési feladatokban és a pályázati 

projektekben.  

Továbbra is kiegyensúlyozott a kapcsolatunk a Szandaszőlősi Általános iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolával, más táncegyüttesekkel és civil szervezetekkel.  

Pályázati tevékenységünkkel biztosítottuk a működés alapvető szükségleteit. Az év során két 

NKA pályázat keretében szerveztünk kézműves játszóházakkal egybekötött táncházakat. 

Emellett szakmai programok megvalósításával igyekeztünk fenntartani az együttes 

ismertségét.  

Az alapítvány alapítói 2014. május 30-án változásbejegyzési kérelemmel fordultak a Szolnoki 

Törvényszékhez. Ennek a folyamatnak a mai napig nincs vége, a decemberi elutasító 

határozat után újból beadtuk a kérelmet a 2015. január 1-től hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. Mivel ebben is volt hiányosság, jogi segítségkérés után harmadszor is beadtuk 

a változásbejegyzés iránti kérelmet, bízva a Törvényszék elfogadó határozathozatalában. 

Az alapítvány közhasznú jogállását a Szolnoki Törvényszék 2014. június 30-hatállyal 

megszüntette. A változásbejegyzési kérelem eredményes elbírálása után terveink között 

szerepel kérelem benyújtása a közhasznú jogállás visszanyerése céljából. 

A Szandaszőlős Táncegyüttes küldetésének tekinti, hogy szűkebb pátriájában, 

Szandaszőlősön őrizze a hagyományokat, és a lakóterület meghatározó közösségformáló 

ereje legyen.  

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minél több gyermeket, fiatalt és felnőttet 

megismertessünk a néptánccal, a népdallal és a népzenével, valamint olyan közösségi 

programokat szervezzünk, amelyek nem csak az egyének, hanem egész családok számára is 

hasznos szórakozás, időtöltés lehet. 

 

 

 

 

 



A támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása: 

AZ NKA pályázatok keretében a jeles napok, ünnepi szokások köré fűzve kétszer egy négy 

alkalomból álló programsorozatot terveztünk, melynek fő motívuma a jászsági-kunsági 

hagyományok felkutatása, felelevenítése, majd a lakóterületen élőkkel való megismertetése 

volt. 

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, táncpedagógusai 

és népzenésze minden alkalommal aktívan járultak hozzá a lakóterületi rendezvényeink 

színesítéséhez és sikeres megvalósításához. 

Hoffer Károly, Stonawskiné Busi Ildikó és Bathó Rita táncpedagógusok, valamint Juhászné 

Antal Gabriella népzenész voltak segítségünkre a jászsági-kunsági hagyományok 

felkutatásában és a közönséggel való megismertetésben. Az ő szakmai iránymutatásuk 

mellett terveztük programjainkat, állítottuk össze a zenei- és tánc anyagot, valamint a jeles 

napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó ismeretanyag feldolgozását is ők segítették. 

A programokat mindig családok számára hirdettük. A táncházakba minden alkalommal 

meghívtuk a város és a környező települések néptáncegyütteseit és csoportjait is.  

A táncházak első része a mindig a kisebbeké volt, tánc és énektanulással egybekötve. Ezt 

követően a különböző tájegységek tematikus rendbe szerkesztett zenéire örömtánc 

következett. Új motivika anyagot különösen a karcagi és túrkevei táncokból tanulhattak a 

résztvevők.  

A játszóházakat és táncházakat minden alkalommal kiegészítettük vetélkedőkkel, 

versenyekkel, játékokkal és egyéb, az esemény jellegéhez illő tevékenységekkel. 

Rendezvényeknek minden alkalommal a Szandaszőlősi Művelődési Ház adott otthont. 

A programmal elért eredmények közé soroljuk a települési identitástudat és a 

csoportkohézió erősödését. A programjainkon résztvevők jól érezték magukat a 

rendezvényeinken, ezért más alkalmakkor is számíthatunk a részvételükre. 

A kézműves foglalkozásokon, a táncházakban megszerzett tudás, tapasztalat jól 

alkalmazható az élet más területein is.  

A programjainkon résztvevők igénylik, hogy szervezzünk, rendezzünk hasonló jellegű hasznos 

szabadidős elfoglaltságokat. 

A nyár folyamán balatonszemesi néptánctáborban szerveztünk szakmai programokat. Az 

évente megrendezésre kerülő szaktáborban rekreációs és szabadidős művelődési elemek is 

tarkítják a programot.  

Az idősebb korosztály erdélyi tánctáborban vett részt Széken.Ez a tábor a szakmai tartalom 

mellett kiváló alkalmat ad különböző csoportdinamikai foglalkozásokra. A folyamatos tartós 

együttlét erős közösségépítő hatással bír.   



Ezek a szakmai programok egyrészt előkészítik a táncosok évközi munkáját, másrészt 

komplex módon megismertetik a fiatalokkal népi kultúránk értékeit (tánc, ének, 

gyöngyfűzés, viseletek, népszokások) 

A pályázati forrásokon kívüli 1%-ot utazási költség támogatására fordítottuk. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység bemutatása: 

A Szandaszőlős Táncegyüttes működése negyedszázados szakmai múltra tekint vissza, 2015-

ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az együttes működtetésére az alapítvány 18 

évvel ezelőtt jött létre.  

A táncegyüttes társadalmi szerepvállalását mutatja az a nagyszámú fellépés, mellyel a 

Szolnok város és vonzáskörzetében megvalósuló ünnepségek, kulturális események, 

rendezvények hangulatát, színvonalát emeljük. Fellépéseinket legtöbbször ellenszolgáltatás 

nélkül vállaljuk, különösen igaz ez a civil szervezetek programjain való részvételre. Emellett 

kiemelkedő az a kezdeményezésünk, mellyel felvállaljuk a helyi és a környező települések 

néptánc csoportjainak közösségformálását az általunk szervezett táncházak alkalmával. 

2014-ben a korábbi évekhez hasonlóan közel 30 fellépésnek tettünk eleget, jelen voltunk a 

magyarországi fesztiválokon, szolnoki rendezvényeken, városi ünnepségeken, illetve számos 

programot szerveztünk magunk is. 2014-es év legkiemelkedőbb eseményei: 

- táncházi rendezvénysorozat az év során 4 alkalommal a Szandaszőlősi Művelődési 

Házban 

- márciusban Nemzetközi Borversenyen való szereplés 

- áprilisban Népzenei és Néptáncfesztiválon vettünk részt Ürömön 

- májusban pünkösdi-király és királyné választást tartottunk   

- júniusban népdaléneklő versenyt szerveztünk és rendeztünk 

- augusztusban néptánctábort valósítottunk meg Balatonszemesen, és erdélyi 

tánctáborban, Széken helyi hagyományőrzőktől tanultak fiataljaink 

- szeptemberben a helyi óvodák szüreti rendezvényein műsorral és táncházzal 

járultunk hozzá a kicsik hagyományokkal való megismerkedéséhez 

- októberben a Mustivál elnevezésű rendezvényen szerepeltünk műsorral és 

táncházzal 

- novemberben a Jászkun Világ Művészeti Szemlén szakmai zsűri előtt mutattuk be 

műsorunkat Martfűn. 

- novemberben komplett műsort mutattunk be Szolnokon, a VII. Itt-Honi Népzenei és 

Néptánc Fesztiválon. 

Szolnok, 2015. május 28. 

   Király Eszter 

kuratóriumi titkár 


