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A Hagyományőrzéssel az önkéntességért című, 2017.04.01-én kezdődött pályázati projektünk 

az eredetileg tervezett 2020.04.01 határidő helyett később zárult. Az ötödik mérföldkő végén a 

koronavírus járvány miatt az előre tervezett eseményeink egy része meghiúsult, a korlátozások 

feloldása után folytatódtak a projektesemények. A projekt során lehetővé vált a 

járványhelyzetre tekintettel tisztasági csomagok érintésmentes szétosztására, egyesületünk élt 

a lehetőséggel és önkéntes tagjaink között 50 tisztasági csomagot osztottunk szét. 

A pályázatunk tartalmának végrehajtását meghatározott kritériumok közé szorító cselekvési 

tervünk szerint a projekt időtartama alatt 26 alkalommal került megtartásra a toborzás célzó 

„fórum” jellegű eseményeink. A résztvevők számát tekintve minden fórumon sikerült 

teljesíteni, sőt összességében 50,9%-kal meghaladni a kitűzött kontaktusszámokat, melyek 

összességében 1059 főben realizálódtak. 

Toborzóinkra a már megszokott gyakorlatunk szerint az önkéntes tagság segítségét 

felhasználva invitáljuk a program iránt érdeklődőket, másodsorban a helyi írott és elektronikus 

média segítségével, s végül a világháló lehetőségeit kihasználva. A toborzások elsődleges célja 

a programról való részletes tájékoztatás nyújtása volt. Ennek keretében a finanszírozás iránya 

és ütemezése mellett ismertetésre kerültek az egyes eseményfajták szakmai tartalmai, 

megvalósításuk ideje, valamint az azokon megjelenők átlaglétszáma és összetétele. 

 



 

Közösségi aktivitás erősítését célzó események, 

programok és rendezvények szervezése, illetve 

lebonyolítása tárgykörbe tartozó eseménytípusaink hat 

helyszínen megtartott 5 különböző programfajtája 

pályázatunk fő tevékenységét tartalmazza. így ez a 

kategória biztosítja a legnagyobb arányú és számú kontaktusszámokat.  

Szakmai esemény I. névre keresztelt programjainkat az egyesületünk székhelyeként bejegyzett 

település helyi közművelődési intézményének nagytermében valósítottuk meg. A projekt során 

összesen 107 alkalommal bonyolítottunk ilyen tevékenységet, a jelenlévők létszáma 

összességében az létszámnak megfelelt, 3.306 kontaktusszámot sikerült elérni. 

Összetartó és jól működő kisközösségünknek köszönhetően sikerrel zajlottak le Szakmai 

programjaink a mohorai sportcsarnokban. A bárki számára előzetes regisztráció nélkül 

látogatható program 59 alkalommal, 28%-kal túlteljesített kontaktusszámmal bír ugyan (753 

fő), mégis fontos megjegyezni, hogy sajnos a célközönség életkorának megfelelő érdeklődők 

száma kevés. Így az  

ezirányban mutatkozó lemaradásunkat a nagy rendezvényeink igen magas részvételi aránya 

pótolja. 

Szakmai esemény II. névre hallgató projekt tevékenységeink közül a projekt időtartama alatt 4 

helyszínen, Rimócon, Mohorán, Balassagyarmaton és Szécsényben összesen 6 alkalommal 

került megrendezésre egy-egy táncházi hangulatot biztosító program, melyen a résztvevők 

létszáma megfelelt az elvárt kontaktusszámnak, összesen 193 főt sikerült megszólítanunk ezen 

rendezvényeinken. 

A Szakmai esemény III. néven futó táborozásaink a projekt 3 éve alatt 6 alkalommal, 4 

helyszínen valósultak meg. Egyik kisközösségünk, a mohorai Széltolók Táncegyüttes tagjai a 

Mezőkövesden megrendezett néptánctáborban fejlesztették tánctudásukat 3 alkalommal, míg a  

Palóc Néptáncegyüttes tagjai a balassagyarmati Vadóka gyermektáncegyüttes ifjú tagjaival 

kiegészülve 2017-ben Hortobágyon, 2018-ban Kazáron, 2019 évben pedig Szamoskéren vettek 

részt egy néptánctáborban, ahol a résztvevők az adott tájegység táncának alapjait sajátították el 

Lovas Bálint és Tiszai Zsuzsanna, Kovács József és Jelinek Emese, illetve Módos Máté és 

Almási Berta vezetésével, illetve a helyi hagyományőrzők közreműködésével. A 

néptánctáboraink során összesen 203 főt sikerült megszólítani, mely 13%-kal meghaladta az 

elvárt létszámot. 

A projekt időtartama alatt összesen 18 nagyrendezvényünk valósult meg mohorai illetve 

szécsényi helyszíneken. Kontaktusszámot tekintve a dokumentált, jelenléti íven szereplő 



 

létszám is 63,4%-kal meghaladja az elvárt létszámot, 

rendezvényeinken összesen 2.941 fő vett részt. 

Összességében elmondható, hogy a 

Hagyományőrzéssel az önkéntességért pályázati 

projektnek köszönhetően a Szécsényi Népművészeti 

Egyesület által működtetett Palóc Néptáncegyüttes, valamint a kisközösségként működő 

partnereink, a mohorai Széltolók Néptáncegyüttes, valamint a balassagyarmati Vadóka 

Néptáncegyüttes tagjainak és önkénteseinek részvételével a projekt 3 éves működése alatt 

szoros együttműködésben sikerült megvalósítani a tervezett 222 eseményt, túlteljesítettük a 

tervezett kontaktusszámot, közös rendezvényeink, erősítették a közösségek együttműködését, 

a tánctáborokban tanult tudást sikerült kamatoztatni a nagy látogatottságnak örvendő 

rendezvényeinken. A projekt során beszerzett eszközök biztosították az eseményeink, 

rendezvényeink technikai hátterét. 


