
Iskolánk néptánc csoportjai ismét meghívást kaptak az erdélyi Székelykeresztúr hagyományos néptánc fesztiváljára, a Sóskút Talál-
kozóra. Idén mindhárom néptánc csoportunk képviseltette magát a jeles eseményen. Tóth Zoltán néptánc oktató vezetésével 14 kis 
első osztályos táncos a Nap és Hold Néptánc csoport képviseletében, továbbá Mészáros Tiborné néptánc tanár, Gubik József és Máté 
Móric néptánc oktatók irányításával a Csikófark néptánc együttes kicsik és nagyok csoportjának képviseletében. Ekkora létszámmal 
még sosem vettünk részt az egész Erdély tánckultúráját átfogó és bemutató gyermek rendezvényen. A 70 utazónak két buszt kellett 
rendelni, s voltak még családok, akik egyénileg vállalták a hosszú utat. Velünk utaztak a Rokka néptánc csoport tagjai a Radnóti 
Miklós Gimnázium, illetve a Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képviseletében – így összesen 96 fő képviselte 
Dunakeszit Székelykeresztúron. Örültünk, hogy a város önkormányzatának Művelődési és Közoktatási Bizottsága ebben az évben is 
támogatni tudta az utazást, csökkentve ezzel az utazó gyerekek és családok anyagi terheit.

Nagy izgalommal készültünk, hiszen első osztályo-
sokkal még sosem keltünk útra. Hálásak vagyunk a 
szülőknek, hogy bíztak bennünk és elengedték cse-
metéiket. Köszönjük azoknak a szülőknek, akik velünk 
utaztak, hogy „pótszüleik” voltak az aprónépnek. 

Május 22-én, pénteken hajnalban gyülekeztünk az 
iskola előtt. Hat óra után néhány perccel, az útlevél 
ellenőrzés és a hosszú búcsúzkodás után indult út-
nak a két autóbusz és követtek bennünket hűsége-
sen a kocsival utazó családok. A kicsik szokatlanul 
jól bírták a hosszú utat – öt megállóval, a tervezett 
időpontban érkeztünk meg 650 km megtétele után 
Székelykeresztúrra. Nagy volt az izgalom, hiszen 
ekkor derült ki, hogy ki, kihez kerül. Vendéglátóink az 
iskola tornatermében köszöntöttek bennünket. Simó 
Ildikó igazgató asszony kedves szavai után a vendég-
látó családok és a gyermekek végre megismerhették 
egymást. Köszönet a nagyszerű szervezésért és azért 
a figyelmességért, hogy a kicsi gyermekeket 2-3-sával 
szállásolták el, hogy könnyebben legyőzzék a honvá-
gyukat.

Másnap reggel kirándulni indultunk. A Sóvidéket 
jártuk be. Érdekes legendákat, történeteket is-
merhettek meg a gyerekek Székelykeresztúrról 
és Székelyudvarhelyről. Megemlékeztünk a 
nagygalambfalvi születésű költő, Kányádi Sándor 
80. születésnapjáról. Tisztelegtünk a legnagyobb szé-
kely, Orbán Balázs, majd az író Tamási Áron sírjánál. 
A gyerekek számára a nap legérdekesebb része a 
parajdi Sóbánya meglátogatása volt. A hatalmas teret 
azonnal birtokukba vették – kihasználták a tárnákban 
kialakított játszótér, nyújtotta lehetőségeket, s fáradha-
tatlanul futkároztak a hatalmas méretű termekben. Két 
órai lent tartózkodást követően érkeztek a felszínre 
– egymást túlharsogó élményeikkel. Szovátára indul-
tunk tovább, a Sóvidék fürdő központjába, hogy meg-
tekintsük a különleges fekvésű és gyógyhatású Medve 
tavat. A gyerekek ámulattal hallgatták, hogyan keletke-
zett a tó, miért tartja meg a meleget, s miért nem lehet 

belefulladni, annak ellenére, hogy átlagos mélysége 6,4 
méter. A kellemes napot korondi vásárlás zárta.

Vasárnap reggel a kísérő anyukáknak köszönhe-
tően minden kislánynak gyorsan elkészült a hajfonata 
és a pántlikája. Felkerült a népviselet, ráncos szoknya, 
bő blúz, a fiúknak csizma, kalap, mellény és bő gatya. 
A katolikus plébánia előtt gyülekeztek a táncosok. A 
szervezők hamarosan besorolták a dunakeszieket 
is a felvonulók közé. Máté Móca bácsi vitte büszkén 
a „Kőrösisek” tábláját. A menet a keresztúri fúvósok 
zenéjére indult, s vonult végig a városon. Az érdek-
lődők nagy tömege, lelkesítő tapsa jókedvre derítette 
a mi táncosainkat is. Észrevétlenül gyalogolták le a 2 
km-nyi távot a város végéig. Onnan buszra ültünk, s 
így mentünk ki Székelykeresztúr csodálatos üdülő völ-
gyébe, a Sóskútra. A hangulatos szabadtéri helyszín 
különleges hangulatot kölcsönöz a fesztiválnak. Óriási 
népi forgatag, családi piknik, különböző tájegységek 
népviseletébe öltözött lányok és legények,  népzene, 
kürtős kalács sütés teszi még feledhetetlenebbé a 
fesztivált. A fellépő tánccsoportok 11 órától délután 
16 óráig követték egymást. A szervezők körülte-
kintő figyelme mindenre kiterjedt. Hegyi Gergely, a 
székelykeresztúri Tanulók Háza vezetője ajándékkal 
kedveskedett a csoportvezetőknek és a fellépőknek.  
Minden gyermek kapott üdítőt, édességet, s a program 
végén ebéddel kínáltak bennünket. Több család ma-

radt még kint a völgyben a műsort követően is flekkent 
sütni, beszélgetni. 

Néptánc csoportjaink hatalmas sikert arattak. A 
kicsik hangosítás nélkül, óriási akaraterővel és lelke-
sedéssel énekelték be a nagy teret, s táncolták el a 
kiszehajtást és a felvidéki polgári táncot – melyet a 
közönség tapsviharral jutalmazott. A Csikófark tán-
cosai többször is színpadra léptek – produkcióikról 
az ottani szakemberek elismeréssel nyilatkoztak, s a 
közönség is megkülönböztetett figyelemmel várta és 
kísérte előadásukat. Mátéfi Zita és Csaba táncokta-
tók, a világhírű Pipacsok Néptánc Együttes tagjai, a 
dunakeszi néptáncosok kapcsolattartói, programszer-
vezők, gratuláltak néptáncosainknak és vezetőiknek 
az elmúlt évben elért eredményeikért és látványos 
fejlődésükért.

A nap – néptánc tanárunk, Mészáros Tiborné kez-
deményezésére táncházzal zárult. Kicsik és nagyok, 
magyarországi és erdélyi magyarok együtt ropták az 
ottani művelődési házban este 7 órától 9-ig.

Hétfőn reggel kicsit álmosan, kicsit fáradtan, néhá-
nyan a búcsúzástól kisírt szemmel szálltak fel az autó-
buszra. Vendéglátóink mindent megtettek azért, hogy 
jól érezzük magunkat. Rajtuk kívül, vezetőtársamnak, 
kollégámnak köszönhetem, hogy minden zökkenő-
mentesen zajlott. Szervezése hatalmas munka volt, 
aminek minden részlete a profizmusról árulkodik. 
Köszönet Bódai Edit igazgatóhelyettes asszonynak 
mindezért!  

A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatónője és 
a Mátéfi házaspár köszönt el csoportjainktól hétfőn 
kora reggel. Megegyeztünk, hogy szeptemberben, itt 
Dunakeszin, a Kőrösis Néptánc Gálán találkozunk 
újból. 

A két autóbusz a kora esti órákban gördült isko-
lánk elé, ahol a szülők örömmel és büszkén ölelték 
magukhoz „világot járt” apróságaikat! Nagyszerű volt 
ez a 4 nap erdélyi barátainknál! 
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