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Szakmai beszámoló
2020. év
A 2020-as év a Táncvarázs Sportegyesület számára is új kihívásokat hozott, ennek
ellenére igyekeztünk a lehető legjobbat kihozni ebből az évből is.
Sajnos a kialakult vírushelyzet miatt mind a versenyek, mind az egyéb programok
átszervezésre vagy törlésre kerültek. Márciustól egészen május közepéig online oktatás
formájában igyekeztünk tartani a gyerekekben a lelket, különböző házi versenyekkel
motiváltuk őket, hogy ebben a kilátástalan időszakban is ott legyen a tánc és a mozgás
szeretete otthonukban. Ezt követően június közepéig már az élő, tánctermi órákra is sor
kerülhetett, viszont sokan már csak szeptemberben, az új tanévben tértek vissza az órákra.
A szeptemberi évkezdést nagy elánnal, rengeteg tervvel és reménnyel kezdtük, ám sajnos az
örömünk csak novemberig tarthatott.
A versenyszezont tekintve 2020 február és március hónapokban még részt tudtunk
venni több versenyen (Cheer Dance Cup, Connector Dance Fest stb.), majd az őszi nagy
kezdés után még októberben, az MLTSZ őszi kupáján mutathattuk meg tudásunkat,
kimagasló eredményekkel.
Ezután sajnos november 11-től kezdve ismét részleges zárásra került sor, miután csak azokkal
a táncosokkal tudtunk edzeni, akik leigazolt sportolók és versenyengedéllyel rendelkeznek.
Ez azt jelenti, hogy közel 100 fő, többnyire óvodás és kisiskolás korú gyermek bizonytalan
ideig nem tudott részt venni az óráinkon. Sokan az online rendszert tekintve
megcsömörlöttek, ami az Egyesület működését nagy mértékben befolyásolta és nehezítette,
így az idei évben számunkra a legnagyobb segítség az volt, hogy a tavalyi évben elnyert
300.000 Ft-ot működési és fennmaradási célra, azaz bérleti díj kifizetésére tudtuk fordítani.

A 2020-as évben elért eredmények:
Valentine’s Cheer Cup – Győr, 2020.02.15
-

Mini Magic gyerek pom-pon csoport

I. helyezés

-

Magic Grils junior pom-pon csoport

II. helyezés

Ritmuscsapatok Országos Versenye – Soroksár, 2020.02.22
-

Berec Bettina hip-hop junior szóló

III. helyezés

-

The three strangers hip-hop junior trió

III. helyezés

-

The Fives hip-hop junior csoport

II. helyezés

-

DMC Girlz hip-hop junior csoport

IV. helyezés

X. Connector Dance Fest – Veszprém, 2020. 02.29.
-

Gyermek show tánc csoport – Kis hattyúk

I. helyezés

-

Gyermek show tánc formáció– Pizsiparty

I. helyezés

-

Gyermek show trió – Valahol Párizsban

I. helyezés

-

Junior show csoport – Jai ho

II. helyezés

-

Junior show duó – Forgó Dóra és Kövi Laura

II. helyezés

-

Felnőtt show duó – Pál Bianka és Tucsányi Fanni

III. helyezés

X. Connector Dance Fest – Veszprém, 2020. 03.01.
-

Hip-hop junior szóló – Berec Bettina

I. heyezés és Különdíj

-

Hip-hop junior trió – Three strangers

I. helyezés

-

Hip-hop junior csoport – The Fives

I. helyezés

MLTSZ Budapesti Területi Verseny- Balatonfüred, 2020.10.24.
-

Mini Magic gyerek pom-pon csoport

II. helyezés

-

Berec Bettina junior hip-hop szóló

I. helyezés

-

Three Strangers junior hip-hop trió

I. helyezés

-

Forrai Soma és Tóth Fanni latin alapú társastánc felnőtt páros

I. helyezés és

különdíj

A 2021-es évben elért eredmények:

III. ELTE Spring Open - Budapest, 2021.04.11.
-

Seven Days junior hip-hop csoport

I. helyezés

-

Girlpower junior pom-pon csoport

II. helyezés

Cheerstars Magyar Bajnokság - Gyöngyös, 2021.05.22.
-

Girlpower junior pom-pon csoport

II. helyezés

-

Seven Days junior hip-hop csoport

I. helyezés

Megjelenéseink:
-

Táncvarázs SE 19/20 Félévzáró Gála

-

Jedlik Ányos Szalagavató 2020 Fellépés

-

Hunyadi Gála 2020 Fellépés

-

FitBalance Kids 2020 Augusztus Fellépés

-

FitBalance 2020 Október Fellépések

-

Öt perc Mára(is) programsorozat 2021

-

Szent László Napok 2021

-

Online Évzáró Gála 2021

A nyár lezártával nagyon készülünk a szeptemberi kezdésre, rengeteg ingyenesen részt vehető
nyílt óra lesz a gyermekeknek, hogy minden táncstílust kipróbálhassanak és betekintést
nyerhessenek a Táncvarázs Sportegyesület óráiba, életébe, családjába.
Nagyon bízunk benne, hogy a vírushelyzet eddigre rendeződni fog és visszaállhatunk mi is a
régi kerékvágásba és újra tárt karokkal várhatja a Táncvarázs Sportegyesület régi és új
táncosait egyaránt!
Szeptembertől ismét az akrobatika, ovis táncelőkészítő és balett, akrobatikus show tánc,
cheerdance, fitness, hip-hop és társastánc órák várják az érdeklődőket, a kezdőtől a haladó,
versenyző szintig.

Tudományosan bizonyított tény, hogy a tánc boldoggá tesz. A hosszú távú boldogság pedig
kiegyensúlyozott személyiséghez vezet. Egy boldog gyermekkor boldog felnőtté válást
jelent, egy boldog felnőtt pedig magabiztosan tud nekivágni a nagy betűs ÉLET-nek. Nagy
örömmel töltene el, ha a pályázat segítségével a minket is ért krízishelyzet után sok
gyermeknek bearanyozhatnánk a mindennapjait, ezáltal reményt adva a jövő generációjának
egy mozgásgazdag, egészségtudatos, kiegyensúlyozott és boldog jövőhöz.
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