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A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány által működtetett Kőrösi 

Táncegyüttes célja megalakulásától kezdve az, hogy a dunakeszi 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. Pályázataink 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.  

A pályázat sikerének köszönhetően 2021 nyarán két táncházat tudtunk szervezni két, 

egymáshoz közeli időpontban. Fontos volt számunkra, hogy ezzel is erősítsük a Kőrösi 

Táncegyüttesben az összetartás, az összetartozás érzését. Nem tudtuk, hogy az őszi téli időszakban 

milyen formában tudjuk megtartani, vagy egyáltalán meg tudjuk-e tartani táncházainkat, ezért 

próbáltunk minden lehetséges alkalmat megragadni. Az első két táncházi eseményünkkel újabb 

kapcsolatra tettünk szert. A horányi Regatta Szabadidőközpont is támogatta a sorozatot. Reméljük, 

hogy a Csoóri Sándor Programmal való együttműködéshez hasonló, gyümölcsöző kapcsolat származik 

ebből a közös munkából. 

Fontos megemlíteni, hogy a költségvetés további terheket vett le alapítványunkról, mivel a 

keretösszeg biztosította az oktatók útiköltségét is. Ezek az összegek számunkra, kizárólag 

adományokból, pályázatokból fenntartott együttes számára fontos segítségek.  

  A járvány sajnos a táncházi sorozatunkat is érintette, de 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 a járvány ellenére is. 

 



Táncházi alkalmak: 

2021. augusztus 21. , 2021. augusztus 28. Horány 

















 



2021. október 1. Dunakeszi 

 

 

 

 

 

 

 

2021. november 5. Dunakeszi 



 



2021. december 4. Dunakeszi

 



 

 

2022. január 18. Dunakeszi (Ízelítő, érdeklődő gyermekeknek.) 

 



 

 

 

 

 

 


