
Kecskemét Táncegyüttes 

2019-es éves beszámolója 

 

A 2019-es év a szokásos módon mozgalmasan indult a táncegyüttesnek. Továbbra is a rendszeres 

táncházaiban és az utánpótlás táncpróbáin is fő feladatának tartotta saját városának és környékének 

a Kiskunság táncos és néprajzi hagyományainak minél szélesebb körben történő megismertetését.  

A szeptemberben megkezdett csoportjaikban tovább folyt a differenciált művészeti műhelymunka a 

14 különböző tánctudású és életkorú csoportban az év első 6 hónapjában, és a 2-4 éves korú 

utánpótlás előképzése további 2 darab „Így tedd rá!”  csoportban folyt úgy, ahogyan eddig is. 

Részt vett a nagy Télűző felvonuláson, mely a Hírös Agóra kezdeményezése volt, és Kecskemét 

főterén zajlott. 

Februárban a Hungexpon képviselte Kecskemét városát egy színvonalas kulturális táncműsorral. 

A táncegyüttes teljesítette a megyeszékhely együtteseként neki jutó feladatokat:  

• vendégszerepelt Bács-Kiskun megye különböző településein 

• Fellépett Kecskeméten tartott különböző báljakon(Orvos bál, Erdész bál, Rotary bál, 

Csillagbölcsi Waldorf bál, Református Óvoda bálja) 

• Természetesen városi, ünnepi események szereplője is volt az együttes az év első 

felében (Március 15., Majális, városi gyereknap…) 

• Közreműködött a Baracpálinka Fesztivál megnyitóján 

• Jótékony fellépéseket vállalt a város részönkormányzatainak rendezvényein, valamit a 

Wojtila Ház rendezvényén 

• HI Kecskemét rendezvények rendszeres részvevője volt 

 

A városi feladatokon túl megyei és országos, nemzetközi szintű szakmai rendezvényeken is részt 

vett:  

• Közreműködött a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar újévi koncertjén Kecskeméten és 

Siófokon. 

• Országos Szegedi Százszorszép Gyermek és Ifjúsági Fesztivál  2019.április 14. 

• VI. Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny, 2019. április 27-28 

• KÖTEGY – Országos Öregtáncos találkozón vett részt a Parázs csoportjával 2019. 06.01 

 

Nemzetközi kapcsolatokat ápolván: 

• Az isztanbuli Magyar Nagykövetség meghívására, Törökországban, Rodostóban 

vendégszerepelt és képviselte hazánkat a Cseresznye Fesztiválon. 

• A Csiperó cserekapcsolat jóvoltából, Bulgáriába, Montanaba utazott a Kisbetyárok 

csoport hazánkat képviselve egy rangos nemzetközi fesztiválra 2019. 06.15-20 között. 



• Szintén a Csiperó cserekapcsolat jóvoltából, Törökországban, Ankarában járt a 

Nagybetyárok csoport a Hacettepe Egyetem gyermek és ifjúsági csoportjánál 06.30 és 

07.10 között. 

• Július 17-től 29-ig a Kecskemét Táncegyüttes a 36. Folkmoot Nemzetközi 

Néptáncfesztiválra utazott, Waynesvillebe, ahova meghívást kapott a CIOFF 

magyarországi szervezete által, valamint az észak-amerikai diaszpóra magyarságához 

látogatott el egy több állomásból álló fellépés sorozatra július 11-től 17-ig New Yorkban, 

Wallingfordban, Washingtonban és Atlantában élő magyar közösségekhez, Magyar 

Házakba, rendezvényekre a magyar néphagyományok, néptánckincs bemutatására és 

élményt adó átörökítésére. 

• Az együttes oktatói(3 pár) a Ciprusi-Magyar Baráti és Kulturális Kapcsolatok Társasága 

fennállásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett háromnapos programsorozaton 

vendégszerepeltek Nicosiában. 2019. október 25-én részt vettek a Magyarország Athéni 

Nagykövetsége Ciprusi Irodája által szervezett magyar napon és az 1956-os 

megemlékezésen. Október 26-án pedig a Cipruson élő 2-3000 fős magyar kolóniát is 

összefogó Baráti Társaság gálaestjén adtak műsort. 

• A makaói kulturális kormányzat meghívására Táncegyüttes kamaracsoportja utazott 6 

pár táncossal és 3 fős zenekarral a különleges közigazgatási státuszú kínai városba, 

Makaóba. Magyarország egyik reprezentatív táncegyüttese a 9. Makaói Nemzetközi 

Parádén vett részt, amelyet a vendéglátók a kínai országegyesítés 20. évfordulójára 

rendeztek 2019. december 2. és 8. között.  

 

A felsorolt eseményeken az együttes Nagylurkó, Csutri, Suprik, Kisbetyár, Nagybetyár, Ifi, KTE, 

Muslinca és Parázs csoportjai vettek részt egyenként, vagy olykor közösen. 

Tánctábort tartottunk júniusban a Csutri csoportunknak a Hírös Agórában, valamint a Kunsági 

Majorban Suprik, Kisbetyárok és Nagybetyárok, Parázs és Muslinca csoportoknak. 

Ezekkel párhuzamosan folyamatosan készítette elő a táncegyüttes vezetése a felnőtt csoport  

 

Az együttes időről időre meg szokott hívni vendégkoreográfusokat, akik egy-egy új táncot 

tanítanak be a felnőtt csoportnak. Idén Fantoly Gyulát és Balogh Ildikót kérte fel, hogy tanítson be 

az együttesnek egy dél-alföldi koreográfiát, amelyet sikeresen be is mutatott a táncegyüttes felnőtt 

csoportja az együttes Évzáró műsorán. Ennek a műsornak a jegybevételét a táncegyüttes a Hírös 

Koraszülött Alapítvány javára ajánlotta fel, ezzel is segítve a „kisemberek” életben maradásának 

esélyeit. Októberben a fogyatékkal élők éves rendezvényén, illetve a vakok és gyengén látók 

rendezvényén szerepelt a táncegyüttes 3-3- párja. Novemberben a Gyermekek a gyermekekért 

gálaesten vett részt a Kisbetyárok csoport a Katona József Színházban. Decemberben pedig a 

Nagycsaládosok Országos Egyesületének rendezvényén szerepeltek egy előadással és 

táncháztartással a Hírös Agóra auláját teljesen megtöltő családoknak. 



A 29. Népzenei Találkozó szombatján is szerepelt az együttes a TABU krónikák című műsorával, 

a főtéren, ami a nyári 3 turné koreográfiáinak összeállítása volt. 

 

A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás céljából vendégül láttuk az Adventi 

Táncházunkban a szabadkai Róna Táncegyüttest 2020.december 7-én. A szép műsort követően 

a táncosok együtt mulattak a kecskeméti táncosokkal a táncházban, melyből az egyik koreográfia 

az Kecskemét Táncegyüttes oktatóinak a szerzeménye volt, akik elmentek betanítani Szabadkára a 

produkciót.  

Aznap volt a XI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny elődöntőjén 7 ifjúsági táncos vett részt 

Budapesten, és közülük 1 pár bejutott az országos döntőbe. 

A Luca napja és boszorkány péntek 13 nevű városi rendezvénynek is részese volt a táncegyüttes 

a főtéri színpadon egy boszorkányos produkció erejéig.  

A városi adventi gyertyagyújtáson, a negyedik gyertya meggyújtásánál egy regöléssel vett részt 

szintén a főtéren a Muslinca csoportja az együttesnek. 

A táncegyüttes fontosnak tartja, hogy a táncpróbákon kívüli közösségi életet is segítse, előmozdítsa. 

Így az év során minden csoportnak szervezni szokott különböző együttlétre, szabadidő eltöltésre 

alkalmas eseményeket, mint például egy közös strandolás a Kecskeméti Fürdőben, vagy egy 

kirándulás az egyik táncos halastavához, vagy éppen egy hagyományos disznóvágást szervez a 

felnőtt táncosainak. Az idei évben mindegyik eseményre volt példa, még egy családi mozidélutánt is 

szervezett a tagjainak és hozzátartozóinak, ahol a Jégvarázs legújabb részét nézhették együtt az 

együtteshez tartozó családok.   

Az együttes vezetői és tagjai aktívan közreműködtek a néptánc, a népzene, a népművészet 

megszerettetésében, a műfajt értő és szerető közösség nevelésében a havi rendszerességgel 

megtartott Táncházakban. 

Összességében ismét egy nagyon sikeres évet zárt a Kecskemét Táncegyüttes. 

 

 


