
Litéri Zöldág Kulturális Egyesület szakmai beszámolja a 
„Hagyományaink útján” című pályázathoz. 

 

Pályázati azonosító: NTP-MKÖ-14-0274 

A Litéri Zöldág Kulturális Egyesület által szervezett „Hagyományaink útján” című 
pályázat sikeresen lezajlott. Helyszínt az abai Sárvíz Művészetoktatási 
Intézmény adott. A tavaszra tervezett tábor időpont módosítással pedig 2015. 
06.11.-2015.06.14. közötti időszakban került megrendezésre. Az előzetes 
felmérések eredményeként 28 Veszprém megyei fiatal találkozott a népi 
hagyományok szerves részeként ismert néptánckultúra magasabb szintű 
ismereteivel. A megvalósult program egy bentlakásos tematikus 
tehetséggondozó tábor volt, amely a magyar kulturális örökségek megőrzését 
helyezte előtérbe Litéren, a környező falvakban és más településeken működő 
néptáncműhelyek tehetséges fiataljai számára. Litér és környéke mellett 
számos más településéről érkeztek fiatalok Abára. Badacsonytomajról, 
Balatonakaliból, Veszprémből, Ajkáról, Balatonfűzfőről, Várpalotáról, 
Berhidáról, Tihanyból. A pályázat előzményeként a jelentkezők olyan 
csoportokból érkeztek, ahol az oktatás alapjaival már megismertették őket, 
rendelkeztek szakmai alapokkal. Csoportjaikból képességeikkel magasan 
kiemelkedtek. Kitartásuknak, elhivatottságuknak köszönhetően magasabb 
fejlettségi szinten álltak, de nem kaphatták meg a megfelelő tehetséggondozó 
támogatást. A pályázat segítségével viszont tudásuk és ismereteik bővítése, 
egyéni individuumuk kibontakoztatása került középpontba és valósult meg. A 
tábor végére eredményesség és siker mutatkozott. 

„Hagyományaink útján” tehetséggondozó pályázat vezérmotívuma a magyar 
néptánc, mint kulturális örökség megőrzése, a résztvevő fiatalok fejlesztése, 
ismereteinek, tudásuknak gyarapítása volt. A célok közt fontos figyelmet kapott 
a Kárpát-medence három nagy dialektusterületének mély megismertetése. A 
tábor szervezői és lebonyolítói igyekeztek olyan pedagógusokat hívni, akik 
emberi és szakmai tudásukkal megalapozták a tábor hangulatát.  Módszereik 
központjában a készség és képesség fejlesztése állt. Ezek az ismeretek 
kifejezetten arra a tudásra összpontosultak, melyeket a mai napig hasznos 



része életüknek. A táborban szerzett ismereteket használni tudják a 
csoportjaikban, egyénileg, vagy a táncházakban.  

Az élményszerű mindennapi oktatás lehetőséget adott a fiatalokban lévő 
értékek felszínre hozására. Mindezek mellett kötődésük, identitásuk erősödött 
nemzetünkhöz.  

A Nemzeti Tehetség Program pályázata esetünkben ezt a célt szolgálta.  

Az oktatók és a szakmai programok lebonyolítói az ország legkiválóbb 
szakemberei közül kerültek ki, a tánchagyományok és tánckincs kitűnő ismerői. 
Mindannyian a magyar örökség megőrzését, a népi hagyományok 
fennmaradásának fontosságát hirdetik. Kulturális nézetük, a magyar 
néphagyományokról, tánchagyományokról alkotott véleményük példaként 
szolgált a fiatalok előtt. Rendkívül szuggesztív hangulatban, vidáman, tapasztalt 
módszereikkel adták át tudásukat a tábor résztvevőinek. Mindezt úgy, hogy 
oktatásukkal szervesen illeszkedtek a pályázati cél megvalósulásához. Szentgáli 
és mezőségi, búzai táncok oktatott Vastag Richárd Magyar Táncművészeti 
Főiskolán végzett táncpedagógus párjával. Göbölös Gábor és Tombor Beáta 
szintén a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett kiváló pedagógusok. Tyukodi 
táncokat és tánctípusokat örökítettek át.  Alázattal és tapasztalattal közeledtek 
fiataljaink felé. Az egyes munkafolyamatok végére a tábor résztvevői az adott 
téma szakmai anyagából improvizáltak. Anyanyelvi szinten sajátították el a 
tánctípusok motívumait. A fiatalok hozzáállására a nyitottság, a tudásanyag 
minél szélesebb körű befogadása, míg a pedagógusok munkáira az igényesség 
és a kiteljesedett sikeresség a legtartalmasabb megfogalmazás.  

A kézműves foglalkozások és néprajzi előadások nagyon jól illeszkedtek a 
tanítási anyagok sokszínűségéhez. Gazdagították az amúgy is értékes 
napközben elvégzett oktatásokat. Számos alkalommal esti rögtönzött táncház 
zárta a napot melybe az abai művészeti középiskolás diákok is szívesen 
csatlakoztak. Sok új barátság szövődött. A csoporton belül egyéni és szakmai 
kapcsolatok alakultak a gyerekek, esetenként a műhelyek közt is. Meghívták 
egymást táncházaikba, rendezvényeikre. 

 

 



 

A táborba érkező fiatalok létszáma 28 fő volt, amely könnyen kezelhető 
csoportnak bizonyult. A szállás helyszíne az abai Sárvíz Művészeti Iskola 
kollégiuma, az oktatásé és a község művészetoktatási intézmény jól felszerelt 
táncterme adott lehetőséget. A szállás kényelmes és könnyen megközelíthető 
volt az iskolából. A háromszori étkezés bőséges ellátást biztosított remek helyi 
hozzáállással.  

Litéri Zöldág Kulturális Egyesület által benyújtott és támogatásra alkalmasnak 
talált „Hagyományaink útján” című pályázata, a pályázat szakmai és pedagógiai 
célkitűzései sikeresnek minősíthetőek. A fiatalok kiteljesülve gazdag tudásanyag 
birtokában indultak haza a táborból.  

 

 

Litér, 2015. június 30. 

 

 

      Csiszárné Baranyai Anita 

            elnök 

 

 

Pályázat támogatói: 

 



 

 



 

 







 

 


