
K6rd6iv n6ptdncegylittesek vezet6i r6sz6re

E Fo P-5.2 .2-L7 -2oL7-00054 k6dsz6 m 6 p6 ly6zat ka pcs6 n, az flfl Forr6s

hagyomd ny6rz6 Egyesiilet 6ltal vdgzett kutat6shoz

A n6ptiincegyUttes vezet6j6nek neve (kitolt6 szernely): Both Aranka

A n6 ptii ncegyiittes neve : K6kiring6 N6ptif nccsopo rt

A n6ptdncegyUttes eddigi mfikod6s6nek id6tartam a:t997 . Esztend6 6ta (22 6v)

A n6ptdncegyiittes korosztdlya gyermek, feln6tt, senior, vagy vegves? (aldh0zand6)

A n6ptdncegyUttes sz6khelye falu, vagy VqIgS? (aliihfzand6)

A sz6khelyet ad6 teleptil6s neve: 5z6kelyudvarhely

A sz6khelyet ad6 telepiil6s lakossdgszdma (ezer f6re kerekitve elegend6): 34.000

A n6pt6 ncegytittes iisszet6tel6ne k, | 6tsz6 m6 na k a la ku l6sa

Hogyan alakult az elmillt 10 6vben az egytittes l6tsziima?

1. Emelkedett.

2. Jelent6sen emelkedett.

3. Csokkent.

4. Jelent6sen csokkent.

Hogyan vdltozott a nemek ardnya az elmrilt 10 6vben?

1. A firik6 n6tt a lSnvok6hoz k6pest.

2. A lSnyok6 n6tt a fif k6hoz k6pest.

Hogyan alakult az egyiittes korosztSlyi osszet6tele feln6tt egyUttesn6l (amennyiben feln6tt egyi.ittest
vezet)?

1. Jellemz6bb a 20 6v alattiak csatlakozdsa.

2. Jellemz6bb a 20 6v felettiek csatlakozdsa.

3. Jellemz6en maradnak id5sebb korie a tdncosok (30-40 6v).

Hogyan alakult az egyiittes korosztdlyi osszet6tele gyermek egytittesn6l (amennyiben gyermek
egytittest vezet)?

L. Kdz6piskolds kor ki.iszob6n jellemz6en ki16pnek a tagok.

2. Fels6fokri tanulmdnvok kezdet6n iellemz6en ki16pnek a tasok.
3. A mestart6 e16nek koszonhet5en szi.jks6g volt tobb korosztdlvos csoport l6trehozdsdra.



Mennyire tapasztalhat6 az elmaradott (szeg6nyebb) tiirsadalmi r6teg k6pvise16inek r6szv6tele?

1.. Kisebb ariinvban r6szt vesznek (L-10%).

2. Kozepes ardnyban r6szt vesznek (10-50%).

3. Jelent6s ardnyt k6pviselnek (50% felett).

Mennyire tapasztalhat6 az etnikum (cigiinyok, mds nemzeti kisebbs6gek, nemzetis6gek) r6szv6tele?

Eevdltaldn nem vesznek r6sztl

1. Kisebb arSnyban r6szt vesznek (1-10%).

2. Kdzepes ardnyban r6szt vesznek (10-50%). 
'

3. Jelent6s ardnyban r6szt vesznek (50% felett).

Emberi jellemz6k, pedag6giai tapasztalatok

Jellemz6-e, hogy a kozoss6g kiveti a kev6sb6 kozos!6gi szellemfi tagokat?

1. lgen, gyakorta megtort6nik.

2. Nem, inkdbb isvekszik befoeadni. formdlnia szem6lvt.

3. Nem, de nem is igyekeznek vele egyiittmfikodni.

Jellemz6-e, hogy gyeng6bb k6pess6gfi tagok nem vdrt fejl6d6sen esnek 6t?

1. leen, ielent6s k6pess6ebeli feil6d6s tapasztalhat6.

2. Az dtlagos temp6ban fejl6dnek.

3. Hidnyossdgaik visszahrizzdk a tdrsaikat is.

A versenyeken r6sztvev6 tags6g mik6nt kezeli a kialakult verseny szitudci6t? Melyik jelens6get tartja
elterjedtebbnek?

NEM JARUNK VERSENYEKRE !

L Inkiibb kel16 tisztelettel, a vet6lyt6rsak iiltal k6pviselt tud6s elismerds6vel.

2. Inkiibb a gy6zelmet kivdnva, a vet6lytdrsak aldbecsiil6se mellett.

Tapasztalta-e mdr a mdsodik jelens6get a sajdt tanitvdnyai kozott?

1. lgen.

2. Nem.

Tapasztalta-e a m6sodik jelens6get mds csoportok tdncosaindl?

1. lsen.

2. Nem.

Ta paszta lta-e a n6ptd nc-mozga lom ba n a verseny hiitrii nyos hatdsa it?

1. lgen.

2. Nem.



J6nak tartja-e a n6ptdnc csoportok 6s egy6nek szervezett versenyrendszerekben va16 r6szv6tel6t

1. lgen, ez az alapja a szakmai munka min6s6g6nek, a tdnc6let fejl6d6s6nek.
2. lgen, ha a verseny nem n6 t0l a kozoss6gi szellemen 6s a hagyomdnyos 6rt6kek tisztelet6n.
3. Nem tartom fontosnak. tobbet 6rne, ha versenv n6lktil szervezn6nk ta16lkoz6kat.

rendezv6nveket.

T6rsadalmi jelens6gek

Mennyire jellemz6 a fels6fokri v6gzetts6g a tagok kri16ben (amennyiben feln6tt egyiittest vezet)?

1. A tagsiig O-20%-a.

2. A tagsiig 2o-5oo/o-a.

3. A taesiie 50% feletti r6sze.

Mennyire jellemz6 fels6fok6 tanulm6nyokra k6sztil6s a tagok kor6ben (amennyiben gyermek, vagy
ifjrisdgi egytittest vezet)?

1. A tagsdg O-2O%-a tervezi.

2. A tagsiig 2O-5O%-a tervezi.

3. A tassds 50% feletti r6sze tervezi.

Mennyire tapasztalhat6, hogy a csoportjdban nevelkedett tdncosok kdzciss6gi gondolkoddsti,

szellemfi szem6lyekk6 viiltak?

1. A tagsiig O-Z1%-ajellemz6en kozoss6gi szellemfi szem6ly lett.
2. A tagsdg legaliibb 50%-a kozoss6gi szellemfi szem6ly lett.
3. A tassdg nagv r6sze kozdss6si szellemfi szem6lv lett.

Mennyire tapasztalhat6, hogy a tagsdg csalddot tervez, gyermekeit hasonl6 kozoss6gek irdnydba
kivdnja terelni?

1. A tagsdg O-20%-a igy tervezi, teszi.

2. A tagsiig legaliibb 5O%-i igy tervezi, teszi.

3. A tagsde nagv r6sze igv tervezi, teszi.

Mennyire tapasztalhat6, hogy a tagsdg (tanulmdnyok utdn) a sajdt t6rs6g6ben kivdn megtelepedni, a

helyi 6rt6kek 6s kozdss6gek fenntartdsdt kivdnja segiteni?

1. N6hdny tag Gy tervezi.

2. A tagsiig legaldbb 5O%-a igy tervezi.

3. A tagsdg nagy r6sze iev tervezi.

Mennyire tapasztalta, hogy az egy[ittes tagjai, egykori tagjai az 6letben sikeress6 viiltak?

1. Jellemz6en sikeresek, kezdem6nyez6ek, a neh6zs6geket konnven kezelik.
2. Az 6let mds teriiletein gyakran neh6zs6geik vannak, segits6gre szorulnak.



K6rjiik, irjon n6hdny gondolatot a magyar n6ptdnc-mozgalom tSrsadalmi 6rt6k6r6l 6s a benne
tapasztalhat6 pozitiv 6s negatlv jelens6gekr6l! Kdrjiik 6rintse a hat6ron tf li magyarsdg mozgalmdt
6s (amennyiben fontosnak tartja) a nemzetis6geket is (maximum 5-7 mondat)!

Nagyon fontos, hogy a gyerekeket mdr kiskorban igazi 6rt6keink szerint neveljiik, a hagyomdnyaink,

n6ptdncaink, n6pzen6nk, n6pdalaink vil696ban. Ezdltal biztosithatjuk, hogy eg6szs6ges gondolkodiisrl

feln6ttek, j6 magyar csalddok, er6teljes kozdss6gek legyenek! Ez kell legyen a n6ptdnc-mozgalom
igazi pozitlv hatdsa !

Szerintem a n6ptdnc <isszetart6 ereje, a bariiti taldlkozdsok, a k6zdss6g6pit6 programok tobbet
6rnek, mint a mostandban kialakult versenyeztet6s a n6ptdnc-mozgalomban. Ez sz6th0z6shoz, a
n6ptiinc ,,kirakatba" tev6s6hez, a magamutogat{shoz vezet, oda lesz az al6zat, az igazi pdrkapcsolat,

azigazi kdzdss6giszellem, a n6ptdnc val6di'6rt6ke eltfinik, minden csak a lStszatra hajt! Eltfinik a ,,mi"
kifejez6s, uraf kodik az ,,6n"1 

,

Szdmomra ,,hatdron tf li" magyark6nt m6g fontosabb, hogy osszetartds legyen kozottiink, magyarok

kozdtt, hogy megfele16 e16, szeretet, al6zat vezesse cselekedeteinket, azdrt, hogy megmaradhassunk,

fennmarad hassunk !

Keltez6s: 5z6ke lyudva rhely, 2019. j ri I i us 15.

Tisztelettel: Both Aranka
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