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Csoóri Sándor Program pályázati támogatásának elszámolása 

Pályázati azonosító: CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0201 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Közhasznú Alapítvány által működtetett Kőrösi Táncegyüttes alapítóinak, 

vezetőinek és tagjainak célkitűzései között előkelő helyen szerepel, hogy autentikus, tánc-szakmai szempontból is 

igényes, élettel teli repertoárt állítson össze minden évadban. Törekszünk arra, hogy a gyermekek, akik nálunk 

ismerkednek meg a néptánc alapjaival, mindig tiszta, jó minőségű felvételekre gyakoroljanak, koreográfiáikat 

zenekar kísérje, ezzel is elősegítve a zenekarral való kommunikációjuk fejlesztését, hiszen a zenekar szerves része egy 

táncos életének. Azon esetekre, ha zenekar meghívására nincs módunk, lehetőségünk, egyedileg szerkesztett, 

stúdióminőségben megszólaló koreográfia-zenéket készíttetünk csoportjaink számára. Növelve ezzel az igényesre, a 

tisztára való igényüket. Sikeres pályázatunknak és a támogató szülői háttérnek köszönhetően idén is elkészültek a 

stúdiófelvételek, melyek még sokáig fogják szolgálni a nálunk táncoló gyermekek javait. 

 

 

 

 



Csoportjaink színpadi megjelenésére is igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni. A koreográfiákat minden esetben a 

tájegységnek megfelelő viseletben állítjuk színpadra. Az esetek majd száz százalékában ezek a viseletek utánzatok, 

mivel eredeti viseletek beszerzése eddig nem állt módunkban. Ebben az évadban lehetőségünk nyílt a pályázatnak 

köszönhetően a Napraforgó csoport ruhatárának bővítésére, anyagok beszerzésére.  22 rend lányka viseletet tudtunk 

beszerezni, mely felhőtlen boldogságot okozott legkisebb táncosainknál. Emellett hiányzó kiegészítőkkel is bővült az 

Együttes ruhatára. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Idei sikeres pályázatunknak köszönhetően sikerült ifjúsági csoportunk életét is fellendíteni, mivel az oktatók 

tiszteletdíjának előteremtésében nagy segítséget jelentett a pályázati támogatás. Az Együttes fenntartója, 

működtetője mindent elkövet azért, hogy a szakmai munka megfelelő anyagi megbecsülést kapjon. A pályázat 

sikerének köszönhetően ez könnyebb volt az idei évadban, illetve más oldalról is tudták támogatni Együttesünket. 

 

 



 



 

 

A világjárvány megfékezésére irányuló intézkedések az Együttest is negatívan érintették. Nem tudjuk még, hogy a 

tiltások milyen károkat okoztak, de reménykedünk benne, hogy a járvány elmultával újult erővel kezdhetjük újra a 

munkát, valamint abban, hogy az Együttes tagjainak száma csak pozitív irányba változik. Örömteli dolog, hogy az 

Együttes tagjai közül senki sem szorult kórházi ápolásra a járvány következtében. 

Az Együttes honlapja: www.korositancegyuttes.hu  

Sajtómegjelenések: https://www.facebook.com/groups/korositancegyuttes/ 

  https://www.facebook.com/dunakeszi.programiroda/ 

  https://www.facebook.com/dunakeszipost/ 

Dunakeszi, 2021. 01. 25. 

Tóth Zoltán 

Művészeti vezető 
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