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Asociația  de Dans Popular  al  Maghiarilor  din România se pregătește  de încheierea  unui an plin de
evenimente. Am reușit să organizăm evenimentele anuale de anvergură al organizației cu ajutorul finanțatorilor
și partenerilor noștrii, după cum urmează:

- Primăvara s-a încheiat Cursul pentru pedagogi la Odorheiu Secuiesc – curs care s-a realizat cu ajutorul
a mai multor finanțatori, cu participarea a peste patruzeci de pedagogi. Acest curs are un trecut solid, este
organizat de câțiva ani, în mai multe localități. În organizarea acestui curs ne-au fost parteneri: Trupa de Dans
Odorhei, Fundația Csillagocska, Asociația Pro Sarmasag, Fundația Teka, etc. 

- În  mai  a  avut  loc  Întâlnirea  muzicienilor
tradiționali – un eveniment foarte important. Datorită
lipsei învățământului de specialitate, organizația nostră
încearcă  să organizeze  diferite  cursuri  și  evenimente,
unde  arta  dansurilor  și  muzicii  tradiționale  populare
poate fi însușite de cei interesați.  Cu ocazia  Întâlnirii
muzicienilor se întâmplă câte ceva în fiecare an. Anul
trecut s-au înregistrat mai multe ore de muzică, din care
am reușit să lansăm un CD muzical, anul acesta ne-a
vizitat  Televiziunea  Duna  și  s-a  regizat  o  emisiune
despre  eveniment.  Filmul  a  fost  difuzat  în  cadrul
emisiunii „Élő népzene”, în două părți.

- După  o  vară  mai  liniștită,  am  început
sezonul  de  toamnă  în  plină  forță.  Forumul
Ansamblurilor Neprofesioniste   a fost găzduită
de Ansamblul Mureșul. Ne putem mândri cu cea
mai  bună  organizare  al  evenimentului.  Anul
acesta am avut cea de a V-a ediție a Forumului. În
juriul  alcătuit  din  specialiști  am  avut  deosebita
plăcere  s-o avem pe D-na Furik Rita  – regizor,
coregraf,  cunoscută  și  recunoscută  pe  plan
profesional atât în Transilvania, cât și în Ungaria.
Am avut prima dată specialist ”străin” în juriu, și
am  constatat  cu  plăcere,  că  ansamblurile
participante  la  Forum  s-au  bucurat  de  această
noutate. 
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- Datorită unor finanțări, am reușit să începem iarăși cursul pentru
pedagogi. Acest curs a primit o nouă formă, o tematică dezvoltată,
prin care a crescut semnificativ numărul celor interesați. Am reușit
să  semnăm un contract  de colaborare  cu Fundația  Guzsalyas  – o
fundație cu specialiști în jocurile și meșteșugurile populare – în urma
acestei  colaborări  specialiștii  fundației  predau jocurile  populare și
diferitele ocupații meșteșugărești în cadrul cursului – care a primit
denumirea ”Ekete, pekete...”. Cursul este inclus în programa Casei
Corpului  Didactic  al  Județului  Covasna,  datorită  contractului  de
colaborare cu acest institut. Astfel, participanții cursului vor primi o
adeverință, care poate fi introdusă în dosarul personal al pedagogilor
participanți.  Cursul  se  desfășoară  în  două  localități,  Odorheiu
Secuiesc  (datorită  interesului  foarte  mare  ne-am  hotărât,  să  mai
derulăm o serie) și  în  Sf.  Gheorghe.  Interesul  este  foarte mare și
acum,  locurile  disponibile  au  fost  ocupate  în  două  zile  după
anunțarea cursului. Sperăm că vom putea organiza și alte   serii a
acestui curs în viitor. 

- Asociația  de  Dans Popular  al  Maghiarilor  din
România și-a propus să realizeze un studiu și o bază
de  date  despre  ansamblurile  neprofesioniste  ale
minorității maghiare (de copii, tineri și adulți) care își
desfășoară activitatea pe teritoriul țării. 

-Acest proiect a fost început în urmă cu doi ani, în momentul de față
suntem pe ultimele sute de metri. Avem informații despre peste 180
de ansambluri, din care mai mult de 60 ne-au completat formularul
pregătit  în  integritate.  Informațiile  care  lipsesc  vor  fi  culese  în
perioada următoare. Totuși, am reușit să contractăm o firmă, care a
realizat forma virtuală a bazei de date, deci anul viitor va începe cu
prelucrarea și introducerea datelor în această bază virtuală de date,
care va fi publicată și pe internet. Totodată, pe baza datelor culese
dorim să realizăm un studiu de caz despre dansurile  populare în
viața  minorității  maghiare.  Acest  studiu  de  caz  va  fi  realizat  în
colaborare cu Dr. Könczei Csongor – cercetător al ISPMN. Inițial
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am fi dorit să publicăm acest studiu încă pe parcursul acestui an, însă datorită lipsei a multor date, ne-am
hotărât să amânăm realizarea studiului pe anul viitor.  
- Activitățile de zi cu zi al Asociației sunt: promovarea evenimentelor culturale în domeniu, consultanță în
vederea întocmirii proiectelor de finanțare pentru membrii Asociației, dezvoltarea și menținerea colaborărilor,
parteneriatelor, dezvoltarea arhivei materialelor de specialitate etc. 

Mulțumim pentru sprijinul oferit de Dvs., toate aceste programe nu ar fi putut fi realizate fără finanțarea 
UDMR. Sperăm, că munca noastră va fi considerată importantă și în viitor. Planurile noastre sunt: apariția 
studiului despre ansamblurile neprofesioniste, publicarea bazei de date, organizarea și derularea 
evenimentelor de amploare al Asociației: Întâlnirea Muzicienilor Tradiționali (mai), Forumul 
Ansamblurilor Profesioniste (octombrie, Oradea), Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste (octombrie, 
Oradea), organizarea cursului pentru pedagogi „Ekete, pekete...” în mai multe localități, organizarea cursului 
intensiv ” „Dans – mod de viata” - Formare profesionala pentru coregrafi , continuarea programelor zilinice. Totodată 
dorim să pregătim o serbare pentru împlinirea a 35 de ani al Caselor  de Dansuri Populare din Transilvania. 

Kerezsi Hajnalka Deák Gyula Levente

      referent        președinte

L.Ș.

Sf. Gheorghe, 

12. dec. 2011
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