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PÁLYÁZATI ŰRLAP 

Pályázó szervezet neve: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY 

Program megnevezése: IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR 

Iktatási szám (nem kitöltendő):  
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Kitöltés módja: számítógéppel.  
 

I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 
 

1. A pályázó szervezet  
Név: 
VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY 

Rövidítés (ha van): - 

Alakulás éve: 1999 Jogi bejegyzés dátuma: 1999 

Irányítószám: 307430 Helység (románul): Tormac 

Utca: Principala 

Szám:360 Megye (románul): Timis 

Telefon/fax (hívószámmal együtt): ………….. 

E-mail: ……………… 

Honlap: - 

A Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületétől 2009-ben kapott támogatások összértéke: 1200 Ron 

 
2. A program 

 

Megnevezés:  
XI. HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR 

 

Időtartam/időpont (hónap, nap): 5 nap / július 28 – augusztus 1 

Helyszín vagy földrajzi terület: Végvár 

Résztvevők száma: 80 (haladó csoportok) 

Összköltségvetés: 6500 RON 

Igényelt támogatás: 1700 RON 

 
3. A program besorolása (csak egy kategóriát lehet megjelölni!) 

X hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc, népművészet) 

 műkedvelő- és hivatásos művészeti rendezvények, képzések és belföldi kiszállások résztámogatása 
(fesztiválok, kórustalálkozók, szimfonikus- és fúvószenekarok rendezvényei, stb.) 

 népfőiskolai képzés (gazdasági, társadalmi, társadalomtudományi jellegű, nem szakemberek számára) 

 a magyar humán kultúrával kapcsolatos vetélkedők és versenyek 

 a magyar kultúra jeles évfordulóinak megünneplése, emlékjelhagyások avatási ünnepsége 

 közösségfejlesztő tevékenységek 

 magyar épített kulturális örökség felmérése és népszerűsítése 

 Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása 

 egyéb, éspedig:  
 

4. A program rövid leírása 

a. Terjedelme ne haladja meg a tíz sort. 
b. Tartalmazzon összefoglaló adatokat a program céljáról, célcsoportjáról, tevékenység-típusáról. 
 

        
  A Bánságban egyedül álló civil szervezet, amely  hagyományos néptánctábort szervez a bánsági 
fiatalok részére. Az első megszervezett tábor váltotta ki Temes megyében a néptáncmozgalmat, ahová 
már közel 250 bánsági gyermek kapcsolódott be az elmúlt hét év folyamán.  Célja: megőriztetni, 
megismertetni fiataljainkkal az autentikus folklórt, az identitástudat elmélyítése, a szorványban élő 
magyarság összefogása a néptáncmozgalom révén. Az idei tábor anyaga – gyimesi táncok. 
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II. ROMÁN NYELVŰ PÁLYÁZATI ÖSSZEGZŐ 

(KÉRJÜK, EZT AZ OLDALT CSAK ROMÁN NYELVEN TÖLTSE KI!) 
 
 
1. Általános adatok 
 

Szervezet megnevezése FUNDATIA PRO-TORMAC 

Program megnevezése TABARA ETNOFOLCLORICA –editia a XI-a 

Időtartam: (hónap, nap) 5 zile / 28 iulie -1 august 2010 

Helyszín vagy földrajzi terület: Tormac 

Résztvevők száma: 80 (pentru avansati) 

 

2. A program rövid, román nyelvű leírása 

Kérjük, írja le a program általános összefoglalóját legalább tíz mondatban, román nyelven. Térjen ki a 
program jellegére, várt hatására, a közvetlenül és közvetetten érintett célcsoportokra. 
 

 
 
     În vara anului 2010, în perioada 28 iulie – 01 august  va avea loc în localitatea Tormac (Timiş) cea de-
a XI-a ediţie a Taberei Etnofolclorice de Vară. Tema taberei: dans din ghimes.  
 Numărul participanţilor anul acesta se ridică la 80 tineri din Banat, din cele 8 formaţii de dansuri folclorice 
din jud. Timiş. Cel care va îndruma lucrările pe durata săptămânii este d-l Gombos András, coreograful 
Ansamblului Szeged din Ungaria. Scopul organizării acestei tabere este de a-i face pe tinerii participanţi 
să-şi cunoască tradiţiile, să ştie să aprecieze şi să păstreze aceste tradiţii pe tărâmuri unde tradiţii, porturi 
populare autentice nu există, deoarece locuitorii satelor maghiare din jud. Timiş provin din mai multe 
localităţi din Ungaria, colonizarea s-a făcut abia de 200-250 ani. Este un motiv în plus să le facem 
cunoscut tinerilor mai multe porturi populare autentice din diferite regiuni ale Ungariei şi din ţară. Anul 
acesta va fi al 11-lea dans autentic învăţat. Formaţiile la aceste dansuri au şi costumele proprii autentice 
confecţionate de către părinţii tinerilor. 
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3. A program részletes leírása 

A részletes leírás összeállításában térjen ki a következőkre: 
 Határozza meg a program céljait: törekedjen minél több, számszerű célkitűzés meghatározására! 
 Kik érintettek közvetlenül, kik érintettek közvetetten a program megvalósítása következtében? 
 Milyen igényre válaszol a program? 
 A program keretén belül megvalósítandó tevékenységek leírása. 
 A program megvalósítása révén várt eredmények. 
 A program megvalósításának lehetséges akadályai, nehézségei. 
 

 
1999-ben a Végvárért Alapítvány azzal a céllal alakult, hogy a településen élő fiatalokat felkarolja, 
megismertesse az autentikus néphagyományt és megőrzésre késztesse őket.  Mivel a Bánságban, a 
szorványban élő magyarság nem rendelkezik néphagyománnyal, így néptáncszakemberei sincsenek, 
ezért a Szeged Néptáncegyüttes oktatójához, koreográfusához fordultunk segitségért, aki el is válalta a 
szakmai segítséget. Az első bánsági magyar néptánccsoport a végvári Csűrdöngölő volt, majd rövid 
időn belül ez a mozgalom kiterjedt egész Temes megyére. Nagy Albert koreográfus kéthavonta járt ki 
Végvárra, majd olyan jeles oktatókat vont be a szakmai irányitásba mint Gombos András, a Magyar 
Tudományos Akadémia munkatársa, aki Temesváron irányította a tanítást, Halmi Zoltán, 
néptáncoktató, Lugoson és környékén vezette a néptánctanítást. 
Ez a mozgalom közel 300 magyar fiatalt karol fel 8 működő néptánccsoportban. 
      Az új táncrendek tanítása csak nyári táborokban valósulhatott meg. Így az első hagyományőrző 
néptánctábor 2000 nyarán volt megtartva 80 fiatal részvételével, a tanult anyag: széki táncrend. Mivel 
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a néptánc iránt, az alapítvány felvállalta a táborok 
megrendezését minden évben. Az eddig tanult anyagok: 2001-ben- szatmári táncrend, 2002-ben- 
lőrincrévi táncrend, 2003-ban méhkeréki táncrend, 2004-ben- kalocsai táncrend, 2005-ben 
marossárpataki,  már 145 fiatal vett részt, míg 2006-ban a tanult anyag kalotaszegi 150 fiatal 
részvételével, mig 2007-ben a tanitandó anyag szilágysági volt ... A betanult táncrend után szülői 
segítséggel elkészültek az autentikus viseletek is. 
2010 július 28 - augusztus 1  között kerül sor a XI. Hagyományőrző Néptánctáborra, melynek anyaga 
gyimesi táncrend lesz. Az előre jelzett jelentkezések azt bizonyitják, hogy 80 résztvevő fiatal lesz az 
idei táborban. Az egy hetes tanítás oktatója zajlik: Gombos Andras a Szeged Néptáncegyüttes vezetoje 
valamint a MTA tagja. Minden tábor tartalmaz elméleti részt is a kellő viselet bemutatásáról, 
énektanulás a táncrendhez. A viseletek bemutatását olyan jeles szakember tartja mint özv.Martin 
Györgyné Borbély  Jolán – néprajzkutató az MTA volt munkatársa. 
A néptánccsoportok eddig különböző meghívásoknak tettek eleget határon belül és az anyaországban. 
A fellépéseik közül a legfontosabbak: Ópusztaszer-aug. 20-án, Szeged Nemzeti Színház, Kanizsa. 
Fesztiválokon való részvétel: Nagyvárad, Szeged, Röszke, Szabadka, Temesváron a Szivek Fesztivlja 
ahol a bánságban élő nemzetiségek mutatkoznak be, a legnagyobb bánsági mozgalom a Bánsági 
Magyar Napok amelyet a néptáncmozgalom zár.   Vetélkedők: Csillagocska-Nagyvárad(I.dij), 
Médiabefutó- országos tehetségkutató vetélkedő, ahol a Csűrdöngölő néptánccsoport a Román 
Televízio Magyar nyelvű adásának külö dijában részesült. Országon belöli túrnék Bihar, Hunyad, Arad, 
Krassószörény megye. 2006 őszén a csoportok Belgiumban, Franciaországban turnéztak, valamint 
decemberben Torokorszagban. Mindkét turnén a nemzetközi fesztiválokon való részvétel óriási 
sikereket aratott. 

 

Amennyiben a megjelölt hely nem elégséges a program bemutatásához, mellékeljen részletesebb 
leírást is pályázatához! 
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4. A program költségvetése 

A költségvetési táblázat összegzőként és útmutatóként szolgál a részletes költségvetés elkészítéséhez. Ez csak 
az egyes tételek összegzését tartalmazza. Kérjük, mellékeljen egy részletes költségvetést is, amely hasonló 
struktúrára épül. 
 

KIADÁSOK BEVÉTELEK 

szállás-étkezés 5200 RON Szervezet saját hozzájárulás 4300 RON 

fogyó eszközök  RON Rendezvény-bevétel  -RON 

szállítás-utazás  RON 
Magánvállalatok 
(szponzorok) 

- RON 

népszerűsítő anyagok* 500 RON 
Alapítványok, egyéb 
intézmények**helyi onkormanyzat 

500 RON 

eszköz- és terembérlés 800 RON A Communitas Alapítványtól igényelt támogatás 

Egyéb kiadások  RON 1700 RON 

ÖSSZESEN 6500 RON ÖSSZESEN 6500 RON 

 

Megjegyzések: 
*   Szórólapok, plakátok, meghívók, stb. 
** A részletes költségvetésben jelölje meg az egyéb támogató alapítványok vagy intézmények nevét, illetve a 
támogatás összegét. 

 

 


