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A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány által működtetett Kőrösi Táncegyüttes célja 

megalakulásától kezdve az, hogy a dunakeszi és a környékbeli fiatalok, felnőttek számára igényes, mindenki által 

elérhető szórakozási formát kínáljon. A Táncegyüttes vezetői ezen gondolatok mentén kezdték meg a munkát, 

amelynek eredményeképp életre hívták Dunakeszi egyetlen, folyamatosan működő táncházát. A pályázatnak 

köszönhetően nem okozott nagy fejtörést a szervezőknek a táncház szervezéséhez elengedhetetlen anyagi forrás 

előteremtése. Pályázatunk sikere több száz dunakeszi fiatalnak és felnőttnek, esetenként a népi kultúra iránt 

elkötelezett idős embereknek is okozott felemelő pillanatokat. Sikerült fenntartani a havi rendszerességet, valamint 

a számunkra talán legfontosabbat, az élő zenekaros kíséret biztosítását. A Dunakeszin táncházba járó emberek 

szerencsésnek mondhatják magukat abból a szempontból is, hogy a hazai népzenei élet legkiválóbb fiatal 

zenészeinek játékát hallhatják a táncházakban. Emellett magasan képzett népdalénekesektől, pedagógusoktól 

tanulhatják azokat a népdalokat, melyek az éppen tanult tájegységek szerves részét képezik.  A táncházakat, 

főiskolát, egyetemet végzett oktatók vezetik minden alkalommal, akik szintén elkötelezettek a népi kultúra hiteles 

átadása iránt. A magas színvonalon működtetett táncháznak köszönhetően a Kőrösi Táncegyüttes tagsága is bővült 

alsó tagozatos, de nem ritkán ifjúsági korú néptáncos jelöltekkel.  

Táncházi alkalmaink: 

2018. szeptember 14.: 

Szeptemberi táncházunk immár 3 éve hagyományosan külső helyszínen és nem az általános iskola falai között 

szerveződik. Nagy örömünkre jó kapcsolatot sikerült kialakítani a horányi Regatta Szabadidőközponttal, mely az 

Együttest és az évad első, valamint a záró táncházát ingyenes külső helyszín biztosításával támogatja.



 

2018. október 12.: 

Az Együttes tagjai és a táncházainkat rendre látogatók mindig nagyon várják az októberi táncházi alkalmunkat. 

Ilyenkor találkozhatnak ugyanis erdélyi barátainkkal, akik Testvérvárosi Napok keretében látogatnak el hozzánk 

Dunakeszi Város és a Kőrösi Táncegyüttes meghívásának eleget téve.  

 

 

 



2018. november 10. 

Novemberi táncházunkban a megszokott zenekarral, kiváló barátainkkal, a Tarsoly zenekarral egy igazi nagy 

mulatságot csapott az Együttes. Itt fogalmazódott meg a gondolat vezetőink részéről, hogy ezeken a táncházi 

alkalmakon az iskola leendő elsősei kötetlenül tudnak ismerkedni az iskolával, pedagógusokkal és természetesen a 

népzenével, néptánccal is. Támogatásukról biztosították az Együttes művészeti vezetőjét, így szerveződni kezdett az 

az iskolanyitogató program, melynek már a táncházunk is része lett. 

 

2018. december 15.: 

Az adventi időszak mindig meghittebbé teszi a táncházakat is. Igyekeztünk az ünnepkörnek megfelelően megélni 

decemberi táncházunkat. 

 

 

2019. január 19.: 

Terveztük a pályázat megírásánál kézműves délutánok indítását a téli időszakban, természetesen a 

táncházialkalmainkkal szorosan összekötve, de erre a programra nem tudtunk pénzbeli támogatást előteremteni, így 

egy következő pályázati ciklusban próbálkozunk meg vele. Így téli táncházaink a megszokott rendben, de cseppet 

sem unalmasan teltek.  

Természetesen a tervből program lett, januári táncházunkra 26 leendő elsőst regisztráltunk. 



 

 

 

 



2019. február 16.: 

A vonós táncházak mellett mindig igyekszünk könnyen tanulható tájegységek táncait elhozni a dunakeszi 

embereknek. Így volt ez februárban is, amikor moldvai táncházat tartottunk családias körben a leendő elsőseinkkel. 

 

 

 

 



2019. március 23.: 

Iskolanyitogató programunkkal közös táncházi alkalmaink utolsó része volt a márciusi táncház.  

 

2019. április 13.: 

 



 

 

 

 

 

 



2019. május 18.: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. június 15. 

Évadzáró táncházunknak ismét a Regatta Szabadidőközpont adott otthont, mely táncházban lehetősége volt az 

érdeklődőknek feleleveníteni, ismételni az évad során tanultakat. Segítségünkre volt a Tarsoly Zenekar. 

 

 





 

 

A pályázat sikerének köszönhetően tudtunk terveztetni, illetve sokszorosítani egyedi, a Táncegyüttes, valamint a 

Támogatók emblémájával ellátott plakátokat, szórólapokat. Szeretnénk minél több dunakeszi és környékbeli 

emberhez eljuttatni a táncházi alkalmainkról szóló információkat. Pályázati támogatás hiányában, az előző táncházi 

évadokban nagy gondot jelentett a táncház népszerűsítésére előteremteni a megfelelő forrásokat, mivel azt csak a 

zenekari, oktatói költségekből tudtuk elkülöníteni, így nagyon szűkösek lettek a lehetőségeink. Jelen támogatás 

segítségével megszabadultak a szerevezők egy tehertől, mivel a támogatást jól felhasználva a következő évadra is 

elegendő szórólapot, plakátot tudtak készíttetni. 



 

Összességében elmondható, hogy a szervezők a lehető legtöbbet hozták ki a jelen pályázat támogatásából és egy 

sikeres, tánc-szakmailag magas színvonalú sorozatot tudhatnak maguk mögött. 

Az Együttes honlapja: www.korositancegyuttes.hu  

Sajtómegjelenések: 

 

 

Dunakeszi, 2019. 07. 27. 

Tóth Zoltán 

Művészeti vezető 

http://www.korositancegyuttes.hu/

