
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti 

Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a 

tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való 

részvételének támogatására. 

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola NTP-NTV-P-15-0008. számú, 

„Austrian Open Championships Vienna 2015 - Nemzetközi Társastánc 

versenyen való részvétel támogatása” című pályázata is elnyerte a 

Nemzeti Tehetség Program támogatását. 

Pályázatunk célja Művészeti Iskolánk tehetséges, a társastánc területén 
sikeres növendékei számára részvételi lehetőség biztosítása egy rangos 
külföldi táncversenyen, Bécsben.  Célunk, hogy a hazai versenyeken szép 
eredményeket elért versenyzők a nemzetközi mezőnyben is megmutassák 
tehetségüket, összemérhessék tudásukat korosztályuk külföldi versenyzőivel.  
A verseny érdekessége és óriási motiváló ereje volt, hogy ezen a helyszínen, 

ezekben a napokban rendezték meg a 2015. évi Amatőr Latin Világbajnokságot és Profi Standard ShowTánc 
Világbajnokságot is. Ennek a versenynek a részét képezte az Austrian Open Championships Vienna elnevezésű 
táncverseny, ahol a pályázatban szereplő táncosaink versenyeztek. 
 

A versenyen - különböző kategóriákban - több, mint 400 páros vett részt, magyar, német, olasz, cseh, szlovák, román, 
osztrák, horvát és lengyel versenytáncosok részvételével. Intézményünk versenyzői nagyon szép eredményekkel tértek 
haza, a selejtezőkön továbbjutva az elődöntőkben illetve a középdöntőben búcsúztak a versenytől. 
Legfontosabb eredményeink között tartjuk számon a külföldi táncosok óriási versenyrutinja melletti remek 
eredményeket. 
A verseny során rendkívül fontos tapasztalatokat szereztek arról, hogy nemzetközi versenyeken eltérő stílust táncoló 
versenyzők között hogyan kell helytállni. 
 

Akinek reális az önismerete, önbizalma, jó versenyzővé válhat, ha 
megtanulja kezelni a sikert és a kudarcot. Ezt tanítani kell. A versenyen való 
részvétel teret ad egy magasabb szintű megmérettetésnek és viszonyítási 
pontot jelent a táncosaink képességeinek nemzetközi szinttel való 
összevetésre. Egy verseny rangsorolással végződik, amely ellenőrzési-
értékelési visszacsatolási funkciót tölt be a táncos és a felkészítő tanár 
számára is. Az eredmény elismerése a további teljesítményt is motiválja. A 
programban résztvevő növendékek mind az utazás mind a helyszínen 
tartózkodás során közös csapatot alkottak. Segítették egymást a verseny 
előtti felkészülési időszakban, valamint a verseny során.  
Versenyzőink számára óriási élmény volt, hogy a saját versenyeik után 
élőben nézhették meg a 2015. évi Latin Világbajnokságot. Találkozhattak 
(a kulisszák mögött, akár személyesen is) a világ legjobb táncosaival, 
szurkolhattak nekik, közös fotókat készíthettek, autogramokat kérhettek 

tőlük.  
 

 


