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A Művelődés Háza és Könyvtára Tehetséggondozó programja című 

pályázat megvalósításáról 

 

Az intézmény tehetséggondozó programja egy olyan projekt, amelyben a gyermek korosztályból 

kilépő - 18-25 év közötti - fiatalok tehetséggondozását céloztuk meg a tánc területén. Tánctechnikai 

fejlesztést, térbeli és vizuális területek fejlesztését, zenei fejlesztést mind magába foglal a 

programunk, s kiegészült elméleti ismeretekkel is, a népművészet, a népszokások, a dramaturgiai 

ismeretek terén, tehát komplex tehetségfejlesztő programot valósítottunk meg a résztvevő 20 fiatal 

számára. A pályázat célja az volt, hogy megvalósítsuk a tervezett 78 órás tehetséggondozó 

foglalkozást, amelynek során kalotaszegi és felcsíki táncok tanulása az eszköz ahhoz, hogy testi-

kinesztetikus és térbeli vizuális területen megvalósíthassuk a tehetséggondozást. A fiatalokkal főleg 

tánctechnikai gyakorlatokkal, tartás-ellentartás gyakorlatokkal, az egyensúlyi helyzet megtartásának 

fejlesztésével foglalkoztak, a közös gyakorlatok mellett egyéni fejlesztésre is lehetőséget 

biztosítottunk. Fontosnak tartottuk a forgásgyakorlatokat a dobogások, kopogások, csapások 

elsajátításával a ritmusgyakorlatokat is. Ez utóbbira főleg a kalotaszegi legényes és a felcsíki táncok 

adtak lehetőséget. Térbeli-vizuális területen a térben való tájékozódás, a színpadi mozgások 

lehetőségeit használtuk ki. A személyiség tényezők fejlesztése az előadói készségfejlesztésben, és a 

fiataloknak az alkotói tevékenységbe való bevonásában jelent meg. A szociális kompetenciák 

fejlesztését a közösségépítés, a közösségi rendezvények, a közös utazások, élményszerzés segítette, 

amelyhez a budapesti és szentendrei közös utazás, valamint a szülők bevonásával megvalósuló közös 

élményalapú 4 órás foglalkozás is hozzájárult.  

A programban résztvevő fiatalok tehetségfejlesztése megvalósult, fejlődtek ritmikai, tánctechnikai 

téren, a színpadon való mozgás és tréformák kialakítása segítette a térbeli tájékozódási 

képességüket, többen szívesen vettek részt a közös alkotási folyamatban, ezzel dramaturgiai 

ismereteik is bővültek. Mindemellett a személyiségük fejlődése is nyomon követhető például abban, 

hogy előadói készségük fejlődött, hozzászoktak a színpadi előadáshoz, akár szövegmondáshoz, 

színpadi énekhez. Mindezek mellett elsajátítottak magas színvonalon két táncanyagot, a kalotaszegi 

és felcsíki táncokat. A projekt során nagy hangsúlyt fektetünk a tehetségek erős oldalának 

fejlesztésére, ezeket a csoportos foglalkozások mellett kiscsoportos és egyéni fejlesztéssel értük el. 

Két buszos rendezvénylátogatás volt tervezve a programban, novemberben utaztunk Szentendrére, 

ahol az épített örökséggel, a népi építészettel és lakáskultúrával - bútorzattal, lakástextíliákkal - 

ismerkedtünk, ez az elméleti tudását bővítette a résztvevő fiataloknak, s hozzájárult ahhoz, hogy a 

népi kultúrát komplexitásában mutassuk meg számukra. A másik utazásra decemberben került sor, 

akkor Budapesten egy néptánc előadáson vettünk részt, amelyet a Bem együttes mutatott be. Ez 

azért is volt érdekes a fiataloknak, mert a műsorban a tehetséggondozó program során tanult 

kalotaszegi táncokat is láthatták másféle koreográfiai megformálásban. Mindkét utazás fontos volt a 

közösségépítés szempontjából is, hiszen közös élményeket szereztek így a fiatalok. A visszajelzések 

alapján is e két programelem hasznos és élményszerű volt, jól egészítette ki a tehetséggondozást. 

A program során létrejött tárgyiasult alkotás egy néptáncműsor, amelyet az intézményünk 

színháztermében adtak elő a program résztvevői. A műsor címét Kölcseytől kölcsönöztük, az azonos 



című "Szép Erdély" verséből. A műsornak az volt a célja, hogy a pályázati program során elsajátított 

táncanyagoknak a fiatalok tevékeny részvételével formába öntött kis koreográfiáit összefűzzük 

dramatikus részekkel, irodalmi alkotásokkal, s ebből olyan előadás jöjjön létre, amely a közönség 

számára is érdekes, élvezetes. A műsorban a két kiemelt táncanyag Kalotaszeg  és 

Csíkszentdomonkos - Felcsík - táncanyaga volt, de ezeket más - az előadók egy része által korábban 

megismert és a tematikához illeszkedő - táncokkal is kiegészítettük. A táncokat összefűztük Kölcsey, 

Misztótfalusi Kis Miklós, Wass Albert, Tamási Áron irodalmi alkotásainak részleteivel. A műsort 2021 

decemberében  mutattuk be, a Szikes Zenekar kíséretével, az előadásról a Hegyalja Televízió készített 

felvételt, amely az alábbi linken megtalálható. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_YVWmLjhs 

A program támogatói:  

 

 

Fotók a foglalkozásokról 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_YVWmLjhs


   

  

 

  



Fotók a főpróbáról és a projektzáró bemutatóról 

  

 

  

  



Fotók a beszerzésekről 

 

  

  


