Szakmai beszámoló
A Kismarosi Művelődési Ház a 2019-es évben megnyert CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0137
azonosító számú megnyert pályázat szakmai beszámolója. A megnyert pályázat teljes összegét
(1.500.000 Ft) a Kismarosi Művelődési Ház néptánccsoportjaira fordítottuk, amivel 3 korosztály
táncosait tudtuk támogatni. Az eredeti tervek szerint népviseletet szerettünk volna beszerezni a
táncosoknak, valamint az oktatók bérköltségét támogatni. Illetve a tánccsoportok számára
szervezni egy gálaműsort, ahol nem csak a megtanult táncaikat, hanem az új viseleteiket is
bemutathatják. Ezek, a pályázatnak köszönhetően meg is valósultak, a műsoron élő népzenei
kíséretet tudtunk nyújtani számukra. A programot a Borz Berta és Lerch Péter által közösen
vezetett Kismaros Táncegyüttes fantasztikus műsora nyitotta meg. A fiatalokból álló csoport magyar
és cigány táncokat mutatott be a közönségnek. Az élő zenére bemutatott koreográfia után magyar
táncház várta az érdeklődőket.
A COVID helyzet miatt azonban a felkészítő táborok elmaradtak, így az ide betervezett
útiköltségeket nem tudtuk volna felhasználni, ezért ennek az összege módosítás keretében átkerült a
B1 költségvetési sorra.
A pályázatból 1 évig tudtuk finanszírozni két csoportunk oktatói költségét. A felnőttek esetében
Tóth Zoltán oktató díja, aki heti 1 alkalommal tartott próbát, míg az ifjúsági csoport számára 2
oktatónk Borz Berta és Lerch Péter oktatási költségeit tudtuk fedezni.
A csökkentett és módosított költségvetésnek köszönhetően 1 alkalommal tudtunk élő népzenés
rendezvényt tartani, 2019 júniusában, amely a tánccsoportjaink záró műsora és nyárköszöntő
táncház is volt egyben.
A pályázat legnagyobb részét népviselet beszerzésére fordítottuk. A legkisebb csoportunk fiúinak a
ruhatárát alakítottuk ki, így parasztinget, bőgatyát és mellényt vásároltunk, míg a lányoknak
alsószoknyára volt szükségük. Az ifjúsági csoportunk számára női cipőket és férfi csizmákat
vásároltunk, valamint az új mezőségi koreográfiához komplett viseletet. A felnőtt csoport részére
hiányzó viseletdarabok pótlása történt.
A B4-es kisértékű technikai soron az eredeti célhoz képest nem laptop került beszerzésre, hanem
egy hangfal és egy pendrive, mert erre nagyobb szüksége volt a tánccsoportoknak.
A támogatásnak köszönhetően mindhárom tánccsoportunk komplett népviselettel lett ellátva, illetve
vállalni tudtuk, hogy az oktatók költségeit az intézményünk fizeti. A költségátvállalásoknak, a szép
ruháknak és a bemutatkozó műsornak köszönhetően érezhetően megnőtt a faluban és a környékén a
néptáncolási kedv, új tagok csatlakoztak a csoportokhoz. Valamint mivel kialakításra került egy
megfelelő viselettár is, most már megfelelő ruhatárban ki tudnak állni táncosaink a színpadra. Ez,
különös az ifjúsági csoportunk esetében fontos, mert továbbra is szeretnének minősítő versenyekre
járni, ahol nagyon fontos a megfelelő viselet.
Az eredeti pályázathoz képest 2 nagyobb módosítás történt. Az egyik, hogy a COVID miatt
elmaradtak a tánctáborok, így nem tudtuk volna az útiköltséget elszámolni. Így ezt az összeget
átcsoportosítottuk.
A másik változtatás, hogy nem laptop került beszerzésre, hanem meghallgatva a csoportok aktuális
igényeit, inkább hangfalat és hozzá tartozó pendrivot vásároltunk.
Illetve az eredeti pályázat szerint 4 alkalommal szerveztünk volna élő zenés táncos alkalmat a
pályázat terhére, de ezt még az elején lecsökkentettük 1 alkalomra a csökkentett jóváhagyott
költségvetés miatt.
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