
      

     Széki játékok                                                                                                             Melléklet 4. 

 

 

Részletes tájékoztató 

a képzésre jelentkezők számára 

 

1. Cél: a több évtized alatt felgyűjtött széki játékok visszajuttatása Szék falu családjaihoz, a 

magyarság játszó-közösségeihez: szabad játékhoz, gyerek-táncházakhoz, színpadi 

játékfűzésekhez, tánc-koreográfiákhoz. 

2. Gyűjtő: Hintalan László János 

3. A képzés tanárai: Hintalan László János 

                                          Sándor Ildikó  

4. A képzés ideje: 2018. december 8. (szombat), 9-16 óra, egy óra ebédszünettel 

5. Helyszín: Békéscsaba, Luther u. 6.  

Megközelíthetőség vonat és busz pu.-tól: 20-as autóbusszal a buszpályaudvarról (mely a 

vasútállomás mellett található). 

Autóparkoló: Szomszédos utcákban (Irányi út, Kis-Tabán utca – parkolás ingyenes) 

6. A képzés jelentősége: A táncházmozgalom a széki tánc, a táncház felfedezésére épült és lett 

világsiker. Ugyanakkor játékgyűjtés, mindez ideig nem készült Szék falu végtelenül gazdag 

hagyományából. Csorba János, a Népművészet Mestere és felesége az elmúlt évtizedekben 

mintegy 550 mondóka és játékformát idézett fel gyermekkorukból. Ez a Kárpát-medence 

egyik leggazdagabb hagyományos játékgyűjteménye.  

7. Kiknek ajánljuk? Elsősorban gyerektáncház- és játszóház vezetőknek, színpadi 

játékfűzések készítőinek, koreográfusoknak, táborok szervezőinek, óvoda-pedagógusoknak, 

általános és középiskolai pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, szülőknek, tágabban 

pedig azoknak, akik a magyar játékkincs kárpát-medencei egységességének új bizonyítékait, 

a játékformákban rejlő időtálló értékeket szeretnék megismerni, gyakorlatban tapasztalni. 

8. Program: A képzésen a Széki játékok I. kiadványban közölt mind az 57 mondóka, illetve 

játékformát megismertetjük a résztvevőkkel, 15-20 fős csoportokban. Az elméleti ismeretek 

átadása közvetlenül a gyakorlathoz kapcsolva történik. Ezek a háttér-ismeretek, adatok nem 

szerepelnek a kiadványban. Rögzítésük szabad jegyzeteléssel történhet. 

A képzés záró részében – a szabad játéktanulás után – megbeszéljük a játékfűzés-készítés 

legtermészetesebb módszereit, majd közösen készítünk is egy-két színpadon előadható 

játékfűzést. 

 

       9. A képzéshez tartozó kiadvány: 

                                                                     Széki játékok 

I. rész 

        57 mondóka és játékforma,  

a nyelvileg színes elbeszélések szó szerinti lejegyzésével 

         (30 oldal, A/4, fekete-fehér, spirálozott) 

        Kiadja: Örökség Alapítvány 

 

       10.   Jelentkezés: A Jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni, még a részvételi 

díj befizetése nélkül.: 

farkaslilla76@gmail.com 

 

11. Jelentkezési határidő:  2018. november 19. 

 

      12. Visszaigazolás, elfogadás. A jelentkezéseket 1-2 napon belül e-mailben visszaigazoljuk, 



hogy tudja a küldő: jelentkezése beérkezett. 15 fő alatt a képzést lemondjuk. 15 fő felett új e-mailt 

kapnak az addig jelentkezettek, ekkor kell a részvételi díjat átutalni. Ezen összeg beérkezésének 

sorrendje adja a végleges jelentkezési sorrendet. 40 fő felett már visszamondjuk a jelentkezéseket. A 

további képzésekről ellenben kapnak értesítést. 

 

 13. Létszám: maximálisan 40 fő. Ez 2 csoportot jelent, két tanítóval, két teremben, részben 

szabadban. Minimálisan 15-20 fő, ez egy csoportot jelent, egy tanítóval. 

 

      14. Részvételi díj: 7000.-Ft./fő, 

 amely a Széki játékok I. kiadványt (2000 Ft.) is tartalmazza, vagyis a részvételi díj tk. 5.000 

Ft. Amennyiben egy beadott NKA pályázaton nyerünk, úgy 1-2000 Ft-tal csökkenthető a 

részvételi díj. Ezt a döntést sajnos csak decemberben tudjuk meg. A Jelentkezési lapot ennek 

figyelembe vételével kérjük kitölteni. 

 A díjról a kiadvánnyal együtt és külön is számla igényelhető.  

 

     15. Előjegyzés további szakanyagokra: 

A mellékletekben található még egy szakanyag jegyzék az Örökség Alapítvány, e képzéshez, 

hagyományainkhoz, a szerves műveltséghez köthető kiadványaiból. (Melléklet/6.) Aki úgy 

ítéli meg majd, hogy ezek közül valamelyik érdekelné, kérjük, hogy azok sorszámait is 

tüntesse fel a Jelentkezési lapon. Ez nem jelent kötelezettséget a megvásárlásra. Csupán 

ahhoz segít bennünket hozzá, hogy hány darabot készítsünk el ezekből a képzésig. Valamint 

ahhoz, hogy az utólagos postázással ne emelkedjen meg lényegesen a beszerzés költsége. 

Ezeknek a szakanyagoknak a jegyzékét egy külön mellékletben küldjük. 

 

 

A személyes találkozásig szívélyes üdvözlettel: Hintalan László János, Hegedűsné Farkas Lilla 

 

 

Elérhetőségek: 

 

Szakmai kérdésekben:                                             Szervezési kérdésekben: 

 

Örökség Alapítvány 

Hintalan László János, elnök 

E-mail: hintalanlaszlo@gmail.com 

Telefonok: 06-83-318-433 

                  06-30-854-3860 

                  06-20-801-5293 

 

Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége 

Közhasznú Egyesület 

Hegedűsné Farkas Lilla, elnök 

E-mail: farkaslilla76@gmail.com 

Telefon: 06-447-94-14  

              06-30-218-88-80 
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