
Kecskemét Táncegyüttes 

2021-es éves beszámolója 

 

A 2021-es év a szokásos módon mozgalmasan indult a táncegyüttesnek. Továbbra is fő feladatának 

tartotta saját városának és környékének a Kiskunság táncos és néprajzi hagyományainak minél 

szélesebb körben történő megismertetését.  

A csoportjaikban tovább folyt a differenciált művészeti műhelymunka a 13 különböző tánctudású és 

életkorú csoportban az év első 5 hónapjában, a pandémiás időszak miatt főleg otthonokban, 

garázsokban, nappalikban folyt a kiscsoportos foglalkozás. A 2-4 éves korú utánpótlás előképzése 

további két „Így tedd rá!”  csoportban folyt szeptembertől kezdve. 

A pandémiás helyzet nagyon érzékenyen sújtotta az együttest és annak néptáncpróbáit, fellépéseit. 

A lekötött színpadi produkciók és a táncpróbák mind elmaradtak tavasszal. 

Az érdeklődés fenntartása érdekében folytattuk a 2020-ban elkezdett „Itt-Hon-Tánc és Ott-Hon-Mozi 

„ programunkat, melyben online próbákat tartottunk, heti rendszerességgel küldtünk online táncokat, 

játékos feladatokat, illetve tettünk közzé az együttes régi műsoraiból mozi vetítésként egész estés 

produkciókat, népmeséket. 2021. szeptemberétől újraindult a táncegyüttesi próbákkal szépen fel 

tudtunk készülni a két alkalommal is odébb tolt, elhalasztott 45 éves jubileumi műsorunkra, melyet 

november 27-én tartottunk. Szokásokhoz híven hamar elfogytak a jegyek és teltház előtt tudtunk 

egy fergeteges műsort tartani.  A 2020-21-es évad elején tervezetthez képest sajnos ugyan 

kevesebb mindent tudott megvalósítani az együttes, de ismét tisztességesen helyt állt a vírushelyzet 

által támasztott nehézségekkel szemben is   

 

Elmaradt események: 

Meghívást kapott a Madeira-szigeten lévő nemzetközi néptáncfesztiválra is, augusztus 18. és 24. 

között, amit 2022.08.23-28-ra halasztottak el. 

A Hagyományok Háza által kiírt Páva minősítési rendszeren is részt szeretett volna venni. Amit 

először 2020-ban tartottak volna, majd újabb, előre nem látható időpontra halasztották 2021-ben, 

amit idén sem tudtak megtartani. 

Fontosabb elmaradt hazai fesztiváli szereplések: 

- Április 4-6. Szegedi Országos Néptáncfesztiválon való részvétel Kisbetyárok, 

Nagybetyárok csoport – elhalasztva 2021.okróber 26-27-28-ra 

- Szekszárdi Országos Fesztivál, – Ifi Csoport – elmaradt 

A táncegyüttes teljesítette a megyeszékhely együtteseként neki jutó feladatokat:  

• vendégszerepelt Bács-Kiskun megye különböző településein. 

• Fellépett Kecskeméten tartott különböző rendezvényeken(Magyar Kultúra napja, 

Gyereknap, Pedagógusnap, Evangélikus Óvoda megnyitó, Kálmán Lajos 

Népdaltalálkozó)  



• Részt vett a „Házasság hete” című önkormányzati eseményen szerepeltek egy 

előadással és táncháztartással Megyei Könyvtár épületében. 

• Természetesen városi, ünnepi események szereplője is volt az együttes (Trianoni 

városi megemlékezés, Augusztus 20-i városi ünnepség) 

• Jótékony fellépéseket vállalt a város részönkormányzatainak rendezvényein, valamit a 

Wojtila Ház rendezvényén 

• A Meseudvar részvevője volt augusztusban, novemberben a Chorhidea Zenekarral 

• A Szent Imre Katolikus Iskolával közösen egy pályázat keretein belül a cserkészeknek 

tartottak 6 alkalommal tánckurzust. 

 

Kiskunsági táncok megyei néptánctábort tartott a táncegyüttes június második felében 

Kerekegyházán. 

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

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

Tánctáborainkat a júniusi enyhítéseknek köszönhetően meg tudtuk tartani: 

Júniusban a Suprik, Kisbetyárok, Nagybetyárok, Parázs csoportunknak a Kunsági Majorban, 

valamint a Hírös Agórában a Nagylurkó és Csutri csoportnak, illetve Lakiteleki Népfőiskolán a 

Muslinca csoportnak.  

 

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

vett:  

Közreműködött a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral a Magyar Kultúra Napján online koncerten 

Országos Gyermek Szólótáncfesztivál döntőjén Szarvason  2021. június 4-5-6-án. 

Dunakarnevál országos rendezvényen Budapesten, június 10-én. 

Augusztus 15-én Százhalombattán részt vett az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Népművészeti Egyesület által országosan szervezett „Örökség gálán” egy pár táncossal, aki a dél-

alföldi régiós Darudübögők együttesben képviselte Kecskemétet. 

A Budapesten megrendezésre kerülő Csárda Fesztiválra is meghívást kapott a táncegyüttes, 

melyet a Vörösmarty téren felállított színpadon tartottak meg augusztus 22-én.  

Karantén oldás és víruségetés céllal tartotta meg Szent Iván éjjelén éjszaka a Kecskemét 

Táncegyüttes  a több éve hagyományosan megrendezett Tűzugrás programját. Ezen a napon 

tartotta meg a külföldi meghívásának bemutató műsorát. 

Az UNESCO hivatalos partnerszervezeteként működő CIOFF (Folklórfesztiválok és Népművészeti 

Szervezetek Nemzetközi Tanácsa) az olimpiák évében, négyévente rendezi meg a népművészetek 

olimpiájaként számontartott nagy kulturális seregszemlét, a VI.  Folkloriádát, amelyet 2020-ról 

elhalasztva 2021. július 3-és 10 között Vlagyimír Putyin rendelete alapján rendezett meg 

Oroszország Ufában és  Baskíria 22 településén.  

A Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége (CIOFF Hungary) javaslatára ezen a egyedülálló 

világrendezvényen Magyarországot a Kecskemét Táncegyüttes táncosai és zenészei képviselték, a 



Népművészeti Egyesületek Szövetsége által delegált két kézműves (bőrműves és 

tojásdíszítő)mellett. 

A Kodály Fesztivál keretein belüli „Kodály Pont” részvevője is volt az együttes a nyár folyamán 3 

alkalommal is a Deák téren. 

A Városháza által koordinált Tér-Zene pályázatban is 3 párral szerepelt Kecskemét főterén az 

együttes oktató gárdája a város elismert zenekarával a Hegedűs Együttessel. 

Sárvári Folklór Napokra is meghívták a táncegyüttest, ahol az Ifjúsági csoport és a felnőtt csoport 

képviselte a várost.  

Idén is részt vett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal az Újvilág Passió előadásain 

amit most rendhagyó módon a Piarista templomban tartottak meg szeptember 2-3-4-én.  

A 31. Népzenei Találkozó programjában is szervesen részt vett az együttes rendhagyó órákkal, 

táncházakkal, illetve a Bács-Kiskun megyei Hagyományörzők Találkozójával, amit az együttes tagjai 

szerveztek és bonyolítottak le 11 megyei táncegyüttes részvételével. 

Minden éveben igyekszik az együttes a határon túli magyarokkal kapcsolat tartani. Idén sem volt 

ez másként. Az együttes művészeti vezetői Lukács László és Lukácsné Haránt Eszter a szabadkai 

Róna Táncegyüttesnek tanított be egy kiskunsági koreográfiát, illetve elindult a határokon átnyúló 

közös pályázatuk, az IPA szerb-magyar pályázat, melynek keretein belül október végén a 

táncegyüttes szerepelt 3 párral és zenekarral Szabadkán, majd novemberben a Róna Táncegyüttes 

3 párja vendégszerepelt az együttes 45 éves jubileumi műsorában. 

Szeptemberben több évnyi próbálkozás után végre sikerült igent mondania az együttesnek egy 

dunaföldvári felkérésre, így 1 órás műsorral vendégszerepelt a csapat a Városi Szüreti Napon. 

A Csoóri pályázatnak köszönhetően egy vendégkoreográfus párost is tudott hívni az együttes, 

mégpedig Majer Tamás és Csndom Erika személyében, akik Debrecenből jöttek és hortobágyi 

táncokat tanítanak az együttesnek a 2022 márciusban bemutatásra kerülő új műsorukhoz.  

 

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

A legkiemelkedőbb esemény a januárban, több év óta rendszeresen megtartott táncegyüttesi bál 

volt. Ezen túl 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. Ebben az évben is mindegyik eseményre volt példa, igaz, jóval kevesebb 

alkalommal. 

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

megszerettetésében, a műfajt értő és szerető közösség nevelésében az év során megtartott 

Táncházakban, melyek megújult tematikával, új arculattal, meghívókkal csalogatta 

törzsközönségét, és új érdeklődőket. Az évi rendszeres 10 táncházból mind a 10-et meg tudta tartani 

az együttes. 

Összességében ismét egy rendkívüli évet zárt a Kecskemét Táncegyüttes. Bizakodva tekintünk a 

jövő év elé. 


