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Táncainkban lükTeT magyarságunk…

Tisztelt olvasó! 

Bár hagyományos népi játékaink és néptáncaink nem nevelnek modern sztárokat, 
közösségeket annál inkább. Összetartó, együtt élő, közös emlékeket és értékeket te-
remtő vidám, egészséges fiatalokat. Éppen ezért arra biztatom, hogy vegye kezé-
be, lapozza át jubileumi emlékkönyvünket. Olvassa el a leghívogatóbb írást, sőt, ol-
vassa el a teljes emlékkönyvet, kalandozzon a feltoluló emlékek között – és meglát-
ja, más emberré lesz. Mire a végére ér a visszaemlékezéseknek, a „kőrösis” hagyo-
mányőrzés titkát is megfejti.  

Dunakeszin elsőként a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában indult nép-
tánc oktatás, az 1991-92-es tanévben, az akkori 4.b osztályosoknak, Mucsa 
Csabáné kezdeményezésére. Egy év tanulás után már két olyan koreográfiát tán-
colt az akkori csoport, mellyel bátran kiállhatott a nagyközönség elé.  Hornyák 
Bálint táncmesternek köszönhetjük az ötletet, Kollár Albin címzetes igazgató úr-
nak a támogatást. Ezzel elindulhatott a rendezvény a hagyománnyá válás útján, 
mely hamarosan követőkre talált és virágzó, sokszínű néptánc kultúrát hozott lét-
re városunkban.   

Az első alkalommal megrendezett, teljes estét betöltő gálának két különleges-
sége is volt: névfölvételével itt és ekkor alakult meg hivatalosan – immár 25 éve 
– a Nap és Hold néptánccsoport. Másrészt, erre a rendezvényre érkeztek először 
székelykeresztúri néptáncosok és népzenészek. Így ez a találkozó nagyban hozzájá-
rult a két település közötti testvérkapcsolat létrejöttéhez is, melynek kialakításában 
elévülhetetlen érdemeket szerzett három kiváló barát: Fittler József önkormányza-
ti képviselő, Hornyák Bálint táncmester és Kollár Albin iskolaigazgató. Az sem vé-
letlen tehát, hogy a néptánchoz kötődik a legtöbb határainkon átívelő nemzeti vagy 
nemzetközi kapcsolat. Nem feledhető az a nevelőtestületi összefogás sem, amely a 
városi néptánc gálákat a legrangosabb városi kulturális eseménnyé tette tartalmá-
ban és külső megjelenésében egyaránt. Akinek volt szerencséje látni, az sosem fe-
lejti a Juhász Ilona tanárnő irányításával készített színpadelőt díszítő csodás élővi-
rág füzéreket sem.  

Ma iskolánk egyik legfőbb vonzereje az értékteremtés, az itt zajló hagyomány-
őrzés és a népi kultúra ápolása.  Néptáncosaink közül kiváló népdalénekesek is 
cseperedtek, van tanítványunk, aki saját táncegyüttest vezet, van, aki a nívódíjas 
ExperiDance vagy a Duna Művészegyüttes hivatásos táncosa, van, aki a népi hang-
szeres zene területén bontogatja szárnyait, és olyan is, aki a Fölszállott a Páva te-
hetségkutató előkelő helyen végzett versenyzője. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nép-
tánctanáraink a legfontosabbat teszik: a jelenből olyan jövőt építenek, amely az arra 
fogékonyaknak és kitartóknak sikeres életutat kínál, de legalábbis életük fontos ré-

Előszó
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szévé teszi a néptánc kultúrát, az ehhez kötődő közösségi szerveződéseket – egy-
szóval a semmi mással össze nem téveszthető különleges élet- és gondolkodásmó-
dot. Mindezért becsülöm, tartom oly nagyra és tisztelem néptáncos mesterein-
ket a múltból: Hornyák Bálintot, Ignéczi Gergelyt, Gubik Józsefet, és a jelenből: 
Fias Zsuzsát, Máté Móricot, Tóth Zoltánt, valamint – a legfiatalabbakat elindító 
– Dászkál Dórát és Bánka Mónikát. 

1992 óta többször vett új lendületet iskolai néptánc oktatásunk. Hornyák Bálint Nap 
és Hold csoportja mellett, néhány évvel később, Fias Zsuzsanna vezetésével megalakult 
a kisebbekből a Csikófark csoport, majd a 2008-2009-es tanévtől Tóth Zoltán érkezésé-
vel számottevően megnőtt táncosaink száma. Így alakult ki négy korosztályunk: Nap és 
Hold, Csikófark, Árgyélus és Napraforgók.  

2009-től tanévzáró néptánc vizsgát tartunk azzal a céllal, hogy az egyre erősödő nép-
tánc oktatásunk, szaporodó néptánccsoportjaink és természetesen a néptáncos gyere-
kek bemutassák, hogy mit tanultak egy év alatt, mennyit fejlődött mozgásuk, tánc- és 
énektudásuk. Az első néhány évben az iskolában, napjainkban pedig a József Attila 
Művelődési Központ színháztermében láthatjuk a vizsgaelőadásokat, gálaműsor kere-
tében. A sikeres produkciók után néptáncosaink elismerő oklevelet kapnak és átkerül-
nek a magasabb képzettségű csoportba. A vizsgaelőadást a tanév végéhez közel, május 
végén szoktuk megrendezni. 

2013-ban néptánccsoportjaink Kiss Anikó grafikussal elkészíttették a logójukat. 
Az önmagába fonódó kör, a gyűrű régóta az összetartozást jelképezi. A gyűrűbe 
fogott szimbólumok tehát azt jelzik, hogy csoportjaink a Kőrösi táncegyüttesben 
forrnak egybe. A népi motívumok a magyar népi kultúrára, a néptáncra utalnak, 
míg a négy mező az együttes négy, korosztályban is elkülönülő csoportjára. Aktív 
táncosaink száma meghaladja a száz főt, ők minden évben megmérettetik magu-
kat, ének- és tánctudásukat a Dunakanyar Népművészeti Versenyen. Nagy büsz-
keség a számos bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítés. Emlékkönyvünk-
ben lapozgatva erre is találnak utalásokat, bár célunk a kötet összeállításával leg-
inkább az volt, hogy megragadjuk és megmutassuk az együtt táncolás örömét. A 
sikerek mögött felvillantsuk az embert, akinek természetes vágya az együtt töl-
tött idő. S leginkább az, hogy méltó emléket állítsunk azoknak a pedagógusok-
nak, táncpedagógusoknak, akik a legtöbbre hivatottak: képesek közösséget te-
remteni és megtartani, akik képesek arra, hogy „gyökereket és szárnyakat” adja-
nak követőiknek.  

 Bár hagyományos népi játékaink és néptáncaink nem nevelnek modern sztárokat, 
közösségeket annál inkább. Az együttlét a legfontosabb élmény, amit kínál, az emberi 
tartás a legfontosabb, amit ad, és az egymással való törődés a legfontosabb, amit üzen. 
Táncainkban ott lüktet lelkünk egész magyarsága, magyarságunk teljes lelkülete. Kell-e 
ennél nagyszerűbb küldetés?  

Kárpáti Zoltánné
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álmaink mi magunk vagyunk 
a nap és Hold néptáncegyüttes születése

A fenti alcím cseppnyi „csúsztatás”, hiszen a születés vajúdással jár, ám az együttes ori-
gója sem kínt, gyötrődést, sem fájdalmat nem hordozott. Hogy is hordozott volna, hi-
szen adva volt egy széles körűen tehetséges gyerekcsapat – az 1988-ban induló „b” osz-
tály – és egy minden jóra kapható szülői gárda.

Hamar kiderült, hogy fantáziában nem ismernek határt, imádnak szerepelni, együtt 
valami nemeset létrehozni. Teremtési vágyuk a lehető legjobb dimenziókban bukkant 
fel, akár a kiszámíthatatlan karsztvizek, melyek észrevétlen szépséges cseppköveket for-
máznak, s titokzatos, rejtőző barlangokat vájnak.

Mélyen hittem, hogy bármibe kezdünk is, az fergeteges és magával ragadó lesz, mű-
faji határok nélkül. Legyen az osztályújság, az irodalomórán rögtönzött vagy tervezett 
előadás, farsangi jelenet, esetleg alsósokként vállalt iskolai szintű ünnepély, vagy a be-
lőlük alakult „Szivárvány” kamarakórus, melynek szépséges hangzásában a budai „Ma-
gyarság Háza” vájt fülű közönsége is örömét lelte.

Rendre szorgalmasan készültek és magabiztos fellépők voltak – nem kis büszkesé-
gemre. A zene, a dal annyira lelkesítette őket, hogy az énekórák gyakran a népdalok-
ra lejtett egyszerű tánclépésekkel töltődtek. Ha van valódi „alulról jövő” kezdeménye-
zés, úgy a néptánc megismerése iránti igényük ennek iskolapéldája lehetne. Hol más-
hol törhetett volna fel belőlük, mint egy vidám énekórán: „Tanuljunk meg IGAZIBÓL 
néptáncolni!” Miért is ne?!

A következő szülői értekezleten már az anyukák és apukák is fellelkesültek, s egy le-
endő tánctanár neve is felvetődött. Dübörögni kezdett a „projekt”! Tanár és próbaterem 
kell, majd ruhák, csizmák, cipők…stb.

Kollár Albin igazgató úrhoz fordultam, aki nagy-nagy örömmel adott meg minden 
segítséget. Hornyák Bálint táncmester elvállalta az oktatást, s az évfolyam „c” osztályá-
ból jött gyerekeivel kiegészült csoporttal, 25 évvel ezelőtt – Dunakeszin elsőként – isko-
lánkban megkezdődött a néptánc oktatása.

A próbák estébe nyúltak. Magam is tanultam, hogy a lányok gyakorlásait vezethessem. A 
szülők elkísérték gyerekeiket és végignézték, olykor -táncolták az estéket. Hamarosan ösz-
szetartó kis közösséggé váltunk. Olyanná, ahol mindenki érezte: csoportban dolgozva fele-
lősek vagyunk a másikért is. Ahol az egyén felolvadt a közös, magasztos cél érdekében vég-
zett munka hétköznapjaiban. Ahol az együtt átélt erőfeszítések és örömök erőt adtak. Ahol 
segítséget adhattunk és kaptunk. Ahol a lélek napról napra tisztulhatott.

Az unásig gyakorolt lépések hosszú sorából, a kemény alapozásból néhány hónap 
alatt előadásra érett tánc lett. Kiléphettünk a próbaterem falai közül megmutatni a 
„kinti” világnak a magyar néptánc egyszerű szépségét.

Innen a történet folytatása már Hornyák Bálint táncmestert és a tanításba később be-
kapcsolódott Mészáros Tiborné Fias Zsuzsannát illeti.
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Emlékezéseik bizonyára nem lesznek ilyen vékonyak, hiszen tengernyi esemény, dicső-
ség, anekdotává dermedt történet omolhat elő a múlt megnyitott zsilipein. Megannyi 
tükör, melyek azt mutatják, hogy időközben – állhatatos, nívós tanításuk nyomán – egy 
ma már országosan ismert és elismert együttes született, melynek ők biztos pilléreivé 
magasztosultak.

Hűséggel végzett nagyszerű munkájuk életre keltette Veres Péter gyönyörű gondolatát:
„Találkozunk a magyar nép szívében.
Nincs ennél nagyobb kitüntetés.”

Mucsa Csabáné 
egykori igazgatóhelyettes

Mucsa Csabáné, Hornyák Bálint és Nagy Lajos
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valóra válT álom  

1978. szeptember 29-én vette birtokába a boldog diáksereg és az ugyancsak boldog tanári kar 
az új, lakótelepi iskolaépületet. Nagy tervekkel és álmaimmal láttam munkához én is új beosztá-
somban. A lelkes, igényes nevelőtestület a szülők odaadó támogatásával hamar jó iskolai közös-
séget teremtett.  Az előrébb, magasabbra juttatás szándéka az önmagunkkal és a diákokkal szem-
ben állított követelményekben testesült meg. A jól tervezett és vezetett tanórák és a délutáni, szin-
te nap, mint nap estébe nyúló, gyerekek által kedvelt foglalkozások meghozták eredményüket: 
rang lett a mi iskolánk tanulójának lenni. Néhány év elteltével tovább gazdagodtunk: névadónk-
nak Kőrösi Csoma Sándort választottuk. Az ő emlékének ápolása még határozottabbá tette is-
kolánk ethoszát. Tanítványaink szaktárgyi versenyeken elért sikerei, a már végzett diákjaink kö-
zépiskolai eredményei, emlékezetes ünnepeink, iskolagalériánk tárlatai, a meghívott jeles írókkal, 
művészekkel, kutatókkal szervezett találkozások, az aulában tartott hangversenyek, mind-mind 
örömmel töltöttek el bennünket. 

Egy álmom azonban csak jó évtizednyi idő után valósult meg. Sokáig hiába „kutattunk” nép-
tánctanár után, mígnem 1991 tavaszán eljött a rég várt pillanat: a gazdag néptáncos múlttal ren-
delkező Hornyák Bálint személyében nagyszerű munkatársra találtunk. Bálint határozott elkép-
zeléssel látott munkához. Nem volt könnyű dolga, hiszen a néptánchoz szükséges kellékek közül 
semmi sem volt birtokunkban. Szülők és a tantestület tagjai varrták a műsorokhoz szükséges ru-
hákat és rengeteg utánjárással sikerült a lábbelik, csizmák beszerzése is. Az általa szervezett „Nap 
és Hold Néptánccsoport” tagjai alsó tagozatos gyerekek közül kerültek ki.  Már az első szereplé-
sek idején bizonyos volt, hogy a gyermek néptánccsoport léte gyönyörű színt, óriási többletet je-
lent az egész iskola számára. Az együttes fellépései élményt jelentettek. Hornyák Bálint az általa 
készített koreográfiákkal elvarázsolta a nézőket, a fellépő gyerekek átérezték az együtt táncolás, a 
játszás örömét – és ez átsugárzott a közönségre is.  

1992-ben az első városi néptáncest megszervezésével Hornyák Bálint máig élő hagyományt 
teremtett. Máig a néptánc ünnepét jelentik ezek a ragyogó alkalmak. Az esteken szereplő együt-
tesek által Dunakeszi közönsége a Kárpát-medence minden tájegységének táncaival és az itt élő 
nemzetiségi népcsoportok néptánckultúrájával is megismerkedhetett. A meghívott együttesek 
között szerepeltek a Bartók Néptáncegyüttes, a pomázi sváb, a budapesti és sződligeti szlovák 
tánccsoportok, bolgár és lengyel néptáncosok, mindenkori vendégként székelykeresztúri test-
vériskolánk táncosai, majd 1993-tól a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium és egy-egy helyi 
általános iskola együttese. A néptánccsoport tagjai tudásukat a vezetőjük által szervezett nyári tá-
borokban bővítették. A tanultakról pedig nem csupán az iskolai és városi rendezvényeken, ha-
nem Erdélyben és Olaszországban is számot adhattak. 

1991-ben valóra vált egy álmom. Az együttes vezetője néptáncműhelyt hozott létre iskolánk-
ban. A Mester és tanítványai közös munkájuk eredményeivel fellépéseiken nézők sokaságát ör-
vendezették meg. Az ő érdemük is, hogy Dunakeszin a néptáncnak értéke, sikere van. Köszöne-
tem ezért nekik és mindenkori segítőiknek! 

                                                                                            Kollár Albin címzetes igazgató
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„olyan nincs, Hogy valaki fogja... és nem jár!”  

Mi voltunk az első néptáncos évfolyam, azaz az 1988-1996-os kőrösisek. Nem tudom, 
pontosan miért, hiszen harmadikosak voltunk ekkor, de egy biztos: velünk és nekünk 
kezdődött 1991 körül a néptáncoktatás az iskolában. A mi évfolyamunk, legnagyobb-
részt a 3.b tette ki a kezdő felállás jelentős részét. Nálunk idősebb gyerek nem volt a cso-
portban, kezdetben fiatalabb is csak néhány. Azt sem tudom már, hogy az iskola keres-
te meg Hornyák Bálint bácsit, vagy fordítva, mindenesetre egy hosszú és eredményes 
együttműködés kezdődött, ami hagyományt teremtett. 

Visszagondolva talán az volt a siker egyik titka, hogy itt a 7-8 éves tagok véleménye 
is már komolyan számított. Nem a szüleinké –  a miénk. Itt hamar észrevehettük, hogy 
eredményesen szólhatunk bele a döntésekbe, alakíthatjuk a folyamatokat, mint ahogy 
az iskolákban – szerintem a mai napig – nagyon kevéssé, vagy inkább egyáltalán nem. 
Mindez persze néha szükségszerűen átmeneti anarchiát jelentett, de a rendszer szeren-
csére nem változott. Rövid idő elteltével igazán a magunkénak érezhettük a tánccsapat 
ügyét. Alakíthattunk a koreográfiákon, párokon, szerepeken, a zenén, a fellépő ruhá-
kon, magunk tervezhettük az egyenpólóinkat, még a névválasztás is szavazás eredmé-
nye volt – így lettünk Nap és Hold Táncegyüttes (ahol az égitestek a fiú és a lány jelké-
pei, már önmagában izgi).  

A tehetségesek kitűnhettek, valóságos sztárok, ezzel együtt vezetők lehettek. Komoly 
versengés ment a szólókért, az ügyesebb – és/vagy mutatósabb – párért, az első sorért 
a színpadon. Tényleg egy külön kis világunk volt a próbákon, néha kemény, kegyetlen, 
néha igazságtalan, de nagyon sokat fejlesztett rajtunk. Pont, mint a valódi. 

Remélem, a többiek egyetértenek velem mindebben, és ők is érezték ezt a fajta meg-
becsülést, hogy itt számítunk. Bálint bácsi nem nevelőként, inkább szakemberként vi-
szonyult a tánctanításhoz. Minket munkatársként, majdhogynem egyenrangúként ke-
zelt. Én félénk, visszahúzódó, sohasem kezdeményező, népszerűtlen, a táncban átlag 
alatti tehetségű gyerekként hetedikes-nyolcadikos koromra eljutottam odáig, hogy hal-
latni mertem a hangom a próbákon! 

A Kőrösi, mint tudjuk, élen jár a sokféle külön program, rendezvény kitalálásában. 
Természetesen, ahol csak lehetett, a suli a táncegyüttest is bevonta a „bulikba”. Kihagy-
hatatlan éves program lett a decemberi nagy Városi Néptánc Gála a „művházban”, ami-
re minden évben 4-5 számos műsorral és általános gyomorgörccsel készültünk. Na-
gyon hamar kitűnt, hogy gyerekfellépéshez képest elég színvonalas műsorokat tudunk 
előadni, szívesen hívtak minket olykor még más városokba, erdélyi testvériskolánkba 
is. Egyre több lett a fellépés, utazás, a hétvégi közös program, gyorsan erősödött az ösz-
szetartás. Ezzel együtt persze nőttek az elvárások is, egyre profibban kellett szerveződ-
nünk. Heti kétszer 3-4 órás (!!!), fárasztó próbáink voltak, az egyik szombatonként kora 
reggeltől. Nőtt a felelősségünk, a csoport megkövetelte az elkötelezettséget, a hiányzás 
sem igen fért bele. Erről eszembe jut Bálint bácsi egyik szállóigévé vált mondata. Való-
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színűleg fogalma sincs, mennyit derültünk ezen a szófordulaton a háta mögött: „Olyan 
nincs, hogy valaki fogja… és nem jár!”. 

Annyira összekovácsolódott a csapat, hogy amikor elballagtunk a Kőrösiből – a ki-
csik persze maradtak a Nap és Holdban –, Bálint bácsi és a suli segített utód-táncegyüt-
test szervezni egy új tanárral, Pál Misivel. Ez lett a Járom népi együttes, amely új, im-
már nálunk idősebb tagokkal, illetve időnként női tánctanárokkal is bővülve még vagy 
5-6 évig működött és óriási hatással volt a kamasz éveinkre – amik pedig, mint tudjuk, 
az egész életünkre kihatnak. Többen közülünk a mai napig néptáncolnak, a többiek-
nek meg, valljuk be, azóta is gyakran hiányzik. Nem is beszélve az itt kialakult embe-
ri kapcsolatokról, barátságokról, szerelmekről, amelyek végérvényesen megváltoztatták 
mindannyiunk életét.  A Járommal már Erdély mellett Olaszországban is jártunk, il-
letve itthon is egyre komolyabb helyeken léptünk fel. Ezek a közös utak felejthetetlen 
élmények, ezt szerintem bátran mondhatom mindenki nevében. 

Hihetetlen, hogy 17 éve léptem ki a tánccsoportból (költözés miatt, fájó szívvel), de 
még mindig élénken vissza tudom idézni a hangulatát. Ritkán alakul ki valami iga-
zán jó és különleges, és még ritkább az, amikor hosszú évekig sikerül fenntartani. A 
néptáncegyüttes ilyen – remélem, még ma is, de az én időmben mindenképpen. Vala-
hogy menő volt az, aminek elvileg nem kellett volna annak lennie. Örülök, hogy a ré-
szese lehettem. 

Téglásy (Csörsz) Nóra 
egykori táncos, a Nap és Hold táncsoport alapító tagja 

A Nap és Hold tánceggyüttes alapító tagjai
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legyél népTáncos! 

Kőrösisnek lenni mindig több egy egyszerű iskolás létnél. Mi tudjuk, hogy mit jelent az 
„édes hazánk”, a félkör a táblán és az életrevaló gondolatok Albin bácsitól. Kőrösisnek len-
ni „büszke gyönyörűség”, amit mindannyiunk egész életében érez, visel. Ott lenni egy tab-
lón, valahol az iskola falain belül, egy olyan pecsét az emlékek tengerében, mely mindig a 
fix pont, ahova jó visszatérni. Egy olyan szellemiség védőburkában nevelkedtünk, melyet 
Kőrösi Csoma Sándor élete és elért eredményei itattak át minden iskolás percben. Küzde-
ni a kitűzött célokért, mindig, a tanulás véget nem érő útján. Én úgy érzem, hogy az általá-
nos iskolai évek alatt kaptuk meg azt a biztos alapot, melyre sikereinket jelen és jövőbéli éle-
tünk során építjük. Kollár Albin igazgató „bácsi” név szerint ismeri az összes kőrösist. Név 
szerint! A mai napig! Megismer, örömmel köszönt. Kemény ember, belőlünk is azt nevelt. 
Mondhatnám, hogy jó volt kőrösisnek lenni, de nem lenne elég kifejező. A legjobb volt. Ezt 
kell tudnia annak, aki a jövőben kőrösis lesz.  

Néptáncosként az első voltam az elsők között. Dunakeszi első néptáncegyüttesének alapító 
tagja a Nap és Hold táncegyüttes tagjaként, Hornyák Bálint szárnyai alatt. Ő adta át azt a szen-
vedélyt, mely karrierem során végigkísért. Itt kell megemlítenem még Mucsa Katalin és Bujdo-
só Erika nevét, akik rengeteg segítséggel voltak irányunkban. 9 évesen kezdtem táncolni, 14 éve-
sen (8. után) mi lettünk az első városi felnőtt együttes, a Járom táncegyüttes Pál Mihály, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes táncos-szólistája vezetésével. 17-évesen kezdtem el tanítani a Nap és 
Hold táncegyüttesben Nagy Krisztinával, majd 26 éves koromig vezettem is a tánccsoportot.  

19 évesen lettem hivatásos táncos a Duna Művészegyüttesnél, és 21 évesen alapítottam a vá-
ros első balettiskoláját, a Petit Soleil Balettiskolát. A város első táncszínházát hoztam létre Jám-
bor Jánossal karöltve (Eudoxia táncszínház). Táncos éveim alatt bejártam a világot, millió emlé-
ket gyűjtöttem, és amire a legbüszkébb vagyok azok a tanítványaim, akik a tánccsoportomból, a 
balettiskolámból olyan ismert és elismert helyekre nyertek felvételt, mint a Magyar Táncművé-
szeti Főiskola, a Duna Művészegyüttes vagy az ExperiDance táncegyüttes. Büszke vagyok és bol-
dog minden pillanatban, mikor ezekre a küzdelmes évekre, percekre gondolok. És örömmel tölt 
el a tudat, hogy a Nap és Hold táncegyüttes jelenleg is a legjobb kezekben van a Kőrösi falain be-
lül. Jó rájuk nézni minden fellépésükön, és látni bennük Tóth Zoltán kitartó szakmai munkáját. 
Sajnos az életem és egy sérülés elirányított a tánc világából, de a táncosként megtanult kőkemény 
kitartás és akarat végig velem volt azon az úton, melyen jelenleg kereskedelmi vezetőként a lehe-
tő legjobb irányba haladok. Köszönet mindenkinek, aki valaha is segített, támogatott, velem volt 
az úton. Köszönöm, Bálint bácsi, Misi, Kati néni, Erika néni, Albin bácsi! 

Tehetném, hogy minden apró emléket száz oldalon keresztül részletezek. Lehet, hogy 
egyszer meg is teszem. Ami a legfontosabb, hogy táncosként barátokat kaptam, mes-
terek segítettek, és amit bizton állíthatok: Legyél néptáncos! A legjobb dolog a világon.  

Ignéczi Gergely 
egykori táncos, majd tánctanár
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a nap és Hold TáncegyüTTes első HaT éve 
megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 1995-1996  

Idén búcsúztattuk el azokat a gyerekeket, akik megalakulása óta egyek voltak az iskola 
néptáncegyüttesével: Orsit, Csabát, a két Nórát, Matyit, Tibort, Szilvit, Gergőt, Ivettet, Zolit, 
a két Gábort, Vikit, Juditot, Krisztit. 

1991-ben a véletlenek többszörös egybeesése révén született meg a mai táncegyüttes mag-
ja, vagyis találkoztak egymással azok az emberek, akinek szívében és agyában már jóval koráb-
ban készen várt a gondolat: Kollár Albin igazgató, Mucsa Csabáné, a gyerekek akkori tanítója, 
Hornyák Bálint, a majdani koreográfus és oktató, valamint Nagy András, Kriszti édesapja. 

Ha népzenét hallott, Mucsi Gabi önkéntelenül táncra perdült. Ezt látva Kati néni többször 
mondogatta, milyen jó lenne ezeknek a gyerekeknek valami lehetőség, hogy néptáncot tanulhas-
sanak. A készségük is megvan hozzá, és a tornaterembe jutás ínségén is segítene egy ilyen megol-
dás. Meghallotta ezt Nagy András, aki már jó ideje szomszéd-barátságban élt Hornyák Bálinttal. 

Az ötletet kérés, azt némi rábeszélés követte, s már nem hiányzott más, csupán az igazga-
tó Kollár Albin támogató beleegyezése. Erre sem kellett sokáig várni, mint az a jó ügyek ese-
tében nála már megszokott volt. 

A most elballagó 8. bés táncosok akkor 3. bések voltak. Nagy-nagy lelkesedéssel kezdődött a 
munka. Négy-öt gyerek kivételével az egész osztály minden aprósága figyelte a ritmust, szokta a 
magyar népzene génjeinkbe írt dallamait, s igazította hozzá kezdetben tétova lépéseit. 

Mucsa Csabáné, Kati néni az első évben tánckorrepetitorként segítette Bálint bácsi mun-
káját. Ezt a szerepkört egészítette ki, majd vette át a feladatot a következő évben iskolánk-
ba érkező Nagy Róbert, aki az osztály napközis tanítója lett, s szintén rendelkezett néptán-
cos múlttal. Később még Bujdosó Erika, majd Szilvássy Károly kapcsolódott be az együttes 
munkájába tánchoz értő felnőtt segítőként. 

Az együttes születésének hivatalos dátuma a névfelvételhez kapcsolódik. Hornyák Bálint 
nemcsak a néptánc gyakorlására tanította a gyerekeket, hanem szemléletet és gondolko-
dásmódot is átadott nekik. Az emberről és az őt körülvevő jelenségekről mindig nagy ösz-
szefüggésekben és távlatokban tudott csak gondolkodni. Azt hiszem, kimondatlanul is ez 
a vezérelv volt meghatározó a gyerekekkel közösen végzett munkájában, és ez volt ihlető-
je 1991-ben a költői szépségű, szimbolikus jelentésű név – Nap és Hold – választásában is. 

E két égitest örök ellentéte a legősibb, a férfi és a nő szétválaszthatatlan párosát megteste-
sítő jelkép. A magyar néptánc a férfi és a nő érzelmekben, feszültségben, dinamizmusban és 
virtuozitásban leggazdagabb, legvarázslatosabb tánca. 

„Azt akarjuk elérni, hogy Dunakeszin újra megjelenjen a népművészet egyik leg-
szebb, tradicionális ága, a néptánc.” – fogalmazta meg induláskor a kitűzött célt 
Hornyák Bálint. Ma, 1996-ban a miénken kívül három iskolában működik néptánc-
csoport. Kezdetben anyagi támogatás nélkül, majd csekély iskolai hozzájárulással, ké-
sőbb városi pályázatokból és szülői adományokból szereztük be a legszükségesebb kel-
lékeket: blúzokat, szoknyákat, néhány pár csizmát. A ruhák megvarrásában a szülők és 
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a tantestület varrni tudó nőtagjai vállaltak jelentős áldozatokat. Felejthetetlenek a hosz-
szú órákig tartó, éjszakába nyúló ráncolások, fércelések. Sietni kellett, mert az első két 
év kulisszák mögé rejtett, csöndes felkészülése után ki kellett lépni – először az iskola 
nyilvánossága elé. Majd a város, a szűkebb környezet következett, de eljutottak tánco-
saink Olaszországba és Erdélybe is. 

Az első fellépés az 1992. évi Kőrösi Napok gálája volt a József Attila Művelődési 
Házban. Igazi színpadon, igazi közönség előtt. A nézőtéren ülők egy kissé elfogó-
dott, de ügyesen táncoló, bájos gyermek tánccsoportot láttak. Mi viszont a függö-
nyök és színpad mögött láthattuk az eloldozódott masnikat, rosszul bekötött alsó-
szoknyákat, elcserélt csizmákat, a színpadról lejövők izgalomtól feszült, verejtéktől 
csillogó és boldogságtól sugárzó arcát, Mucsa Kati néni könnyekig meghatott öle-
léseit, és az eseményekbe ilyenkor már semmilyen módon beavatkozni nem szán-
dékozó Bálint bácsi karba tett kezű alakját, töprengő, komoly arckifejezését. Ő so-
hasem volt izgatott a fellépésekkor. A lelkiismerettel, hittel elvégzett munka maga-
biztossága tette nyugodttá. 

A kezdő csoport 30 tagja közül 15 a mostani befejezésig az együttesben táncolt. Köz-
ben jöttek más osztályokból kisebbek és nagyobbak is, sőt néhány külsőse is volt a cso-
portnak a baráti kapcsolatok révén. 

Az évek során végigfigyelhettük, hogyan lett néhány személytelenül csetlő-botló 
„kétballábból” jó ritmusérzékű, szép mozgású, délceg tartású ifjú táncos. 

A magyar táncok mellett a környező országok táncai is megjelentek előadásukban. A 
koreográfiát Bálint bácsi álmodta meg, de sokszor színesítették táncos ötleteikkel ma-
guk a gyerekek is. Ettől az alkotó együttműködéstől lett egyik kedvencünk a „délszláv”. 

Az első nyilvános fellépést újabbak követték: rendszeres résztvevői lettek az iskolaga-
léria tárlatmegnyitóinak, a Kőrösi Napoknak, a városban szerveződött szüreti felvonu-
lásnak. A siker mindig biztos volt, de sohasem jött ingyen. Sok-sok küzdelem, munka 
állt az elismerés hátterében. 

Hornyák Bálint a kis csapat és az őket hűségesen támogató szülők lelki koreográfiá-
jának is mestere volt: az óév- és a tanévbúcsúztató összejövetelek kötetlen hangulata, a 
Göncön szervezett nyári felkészítő és a pilisi hegymászótáborok élményei mind-mind 
az összetartozást erősítették. 

1993-tól Néptáncest életre hívásával gazdagodott a város kulturális élete, ahová a 
vendéglátó Nap és Hold Táncegyüttesen kívül több jeles néptáncegyüttes (Solymá-
ri Hagyományőrző Gyermekegyüttes, Bartók Táncegyüttes, Bekecs Népviseleti Együt-
tes), népzenészek, később a városban működő együttesek kaptak meghívást. Ezek a 
szép, ünnepi hangulatú estek nemcsak, hogy nyilvánosságot teremtettek a résztvevők-
nek, hanem szakmai fórumként is működtek. 

1996-os év többszörösen is sorsforduló az együttes életében. Az idei Kőrösi Gálán 
bemutatkozott az 1-3. osztályokból létrejött utánpótlás csoport – biztos reményeket 
ébresztve, hogy méltó utódai lesznek az elmenőknek. Könczöl Szilvia és Hornyák Bá-
lint közös munkáját dicséri sikeres szereplésük. 
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Ez év tavaszán kapott meghívást az együttes Gazda Józseftől Kovásznára, a helyi 
Kőrösi Csoma Napok rendezvényein való részvételre. Nem csak kilométerekben, de 
lélekben is nagy utazás volt. A gyerekek többsége ez alkalommal lépett először Erdély 
földjére, először csodálta meg a gyönyörű tájat, élvezte a különleges ízű beszédet és az 
addig soha nem ismert módon mély és szeretetteljes gesztusokat. Itt élték át először a 
színpadra lépők legforróbban vágyott ajándékát, az igazi sikert. 

Az erdélyi fellépések és maga az utazás méltó befejezése volt a hat év együtt töltött, 
végigdolgozott, életüket maradandóan befolyásoló szakaszának. 

Mindannyiunk reménye szerint, akiknek köze volt a Nap és Hold táncegyüttes éle-
téhez, ez a búcsú nem a befejezés, csupán az iskolán belül eltöltött periódus utolsó ak-
kordja, s lesznek a városunk kulturális életét irányítók között, akik patrónusaivá válnak 
e jó ügynek, és segítőivé a jó úton elindított, lelkes kis csapatnak. 

Harangozó Katalin 

A Nap és Hold Néptánccsoport
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nap és Hold a génekben… 

 Volt szerencsém az alapító tízévesek között lenni anno. Én valahogy úgy emlékszem, hogy 
valaki szólt, hogy kezdünk egy néptánccsoportot, két nap múlva lesz az első próba. Kérdés 
nem volt, megyek-e vagy sem. Gondoltam nem maradok ki, ott az összes haver.  

Nem voltam túl kitartó, karatéra is egy alkalommal jártam, a kosárlabdáról már az 
első 10 perc után eljöttem… Talán a három hónap tenisz volt a leghosszabb nem köte-
lező foglalkozás, ahová jártam. Gondoltam, elmegyek persze, megnézzük.  

Tetszett, hogy mindenbe volt beleszólásunk. Leültünk egy körben a tornaterem-
ben, bedobáltuk a névjavaslatokat, majd a legjobbakból megszavaztuk, mi lesz a cso-
port neve. Így lettünk Nap és Hold táncegyüttes. Elkezdődtek a próbák. Hamar felad-
tam volna persze ezt is, de nem hagyták. Valahogy mindenki azon volt, hogy ez men-
jen. A tanárok, Albin bácsi, a szülők. A sok kilépési kísérletemre jobbnál jobb stratégi-
ákkal készültek, hogy maradásra bírjanak. Ahogy fejlődött a tudásunk, jöttek a komo-
lyabb fellépések és az egyre keményebb munka, úgy múlt el a feladási kényszerem. Már 
letettem valamit az asztalra. Megjelent a gyümölcskezdemény, amit hozott a sok mun-
ka. Ilyenkor az ember már nem adja fel. Akkor már kezdett tetszeni is. Addigra az éle-
tem részévé vált a tánc. A szombati korán kelés, hogy beérjek próbára. Akkor még nem 
tudatosult bennem, de ez a csoport, és azok az emberek, akik marasztaltak, nem csak 
táncolni tanítottak meg. Megtanultuk a gyors helyzetfelismerést („Hamarabb indítot-
ták a zenét!”, „Kihagyott egy versszakot!”, „Elfelejtette a szöveget, mi jövünk!”), a ha-
tékony problémamegoldást („Lecsúszik az alsószoknyám!”, „Kioldódott a kötényem, 
csárdás és kössük be!”), nem is beszélve arról, hogy igazán kicsi korunktól kezdve tu-
dat alatt a részünkké vált a csapatban gondolkodás. Tudtuk, hogy ha nem megyünk el 
a próbára, akkor nem csak mi maradunk le. A párunk sem tud haladni, és az egész cso-
port hátrányára válik, mert nem úgy halad a koreográfia tanulása. Mai munkám során 
is nagy hasznát veszem ennek a három dolognak. Gyors helyzetfelismerés, hatékony 
problémamegoldás, csapatszellem.  

Jó szívvel gondolok vissza a rengeteg vicces helyzetre, az edzőtáborokra és a fellépé-
sekre. Én 11 évig voltam tagja a csapatnak. 2007-ben keresztfiam, Andris folytatta a 
családi hagyományt, majd 2012-ben kislányom, Szonja is önszántából döntött úgy, ér-
dekli a néptánc. Azóta szülőként élem át újra a fellépések izgalmát, és csendben nosz-
talgiával mosolygok, amikor valami nagyon fontos dolog miatt egyre korábban kell be-
menni próbák előtt, és egyre tovább tart a próbák utáni „megbeszélés”. De nem aggó-
dom. Tudom, hogy az ő kis életében is most fejlődnek ki azok a képességek és készsé-
gek, amiknek nagy hasznát fogja venni később. A rendszeres táncházakba már nagy 
kedvvel járnak, és egy beszélgetésünk során az is kiderült, hogy a disco nem menő, a 
táncház sokkal jobb.  

Megkérdeztem őt is, mit írhatnék zárszónak arról, Ő miért szeret néptáncolni. Azt 
mondta: „Szépek a dalok, a tánc és a népviseletek”. Azt hiszem elérte a célját a kezde-
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ményezés, és mindenki, aki ennek a részese volt bármely formában, büszkén mond-
hatja, hogy sikerült visszahozni egy régi értéket a rohanó mindennapjainkba. Hatal-
mas köszönet érte!  

Balogh Csaba 
egykori táncos, a Nap és Hold néptánccsoport alapító tagja

„esik eső, szakad szakad, 
szereTnélek, de nem szabad!”

Ezt a dalt énekeltük, amikor a széki négyest jártuk. Ez volt az első tánc, amit megtanul-
tam a Nap és Hold néptánccsoportban. Ötödik osztályos voltam, amikor csatlakoztam 
a csapathoz. Nagyon szerettem. Sok szüreti mulatságon léptünk fel. Volt egy nagyon 
szép szüreti koreográfiánk is. Talán a legnagyobb élményem az erdélyi körút, mely-
nek során számos szép helyen létünk fel. Sok boldog emlékem van a néptáncos évekről.

Köszönet érte Bálint bácsinak és a többieknek.
Kránitz Ivett

egykori táncos, a Nap és Hold néptánccsoport  alapító tagja

A Nap és Hold táncegyüttes felnőtt tagjaiból alakult Járom Népi Együttes
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Ha nagyon igyekeznénk, még ma is meglenne 
az a mezőségi koreográfia 

Akárhányszor a dunakeszi lakótelepen járok, igyekszem úgy alakítani a sétát, hogy a 
Kőrösi és az óvoda mellett vezessen az út. Ilyenkor szinte kivétel nélkül előjönnek a gye-
rekkori emlékek (szerintem az iskola egyébként összement). Ezek között pedig kivéte-
les helyet foglal el a néptánc és az a 12 év, amíg aktívan ezzel foglalkoztam. 

Lehet, hogy mindenkinek van egy hasonló története, mindenesetre én is elmond-
hatom magamról, hogy már a gondolat megszületésénél jelen voltam! A lakótelepen 
akkor, (nem tudom, hogy ma hogy van) igen aktív társasági élet folyt, a családok jó 
része egyszerre költözött a házba, a gyerekek egyidősek voltak, egy iskolába jártak, a 
családok közös programokat szerveztek. Legalábbis a Barátság út 23-25. környékén ez 
volt a helyzet. Így derülhetett ki, hogy Bálint bácsi régen néptáncolt. Most bevallom, 
egy nagyobb gondolati ugrás következik, mert a következő emlékem, hogy elindul a 
Kőrösiben a néptánccsoport, és a tagok is leginkább az egyik (a mi) osztályunkból ke-
rülnek ki. Valószínűleg gyerekként kevésbé fogott meg, hogy ezt mégis hogyan intézték 
el – remélem az emlékkönyvben erről is lesz egy történet. 

Innentől kezdve az évek gyorsan és viszonylag hasonlóan teltek: csütörtök este és 
szombat délelőtt próba (a gimnáziumi évek alatt péntek este). Hétvégeként fellépé-

sek, az első dunakeszi néptáncgála, konkuren-
cia a Radnóti gimnáziumban, nyaranta tánctá-
bor Göncön, később Siófokon… szoknyavasa-
lás szombat hajnalban, bemelegítés, esti próbák, 
fellépés közben lerepülő kötények, ajándék saj-
tos pogácsa az útra, utazások Erdélybe, Olasz-
országba… ezt a felsorolást csak abbahagyni le-
het, befejezni nem. De azért még utolsó utáni-
nak megemlíteném a gyönyörű zöld mezőségi 
ruhámat… Ja, és a „Nap és Hold”-as pólóm is 
megvan valahol, azt nem lehet kidobni. 

Igazán sok szép emléket köszönhetek a tánc-
nak és a csoportnak. Ha nagyon igyekeznénk, 
szerintem ma is meglenne az a mezőségi kore-
ográfia… 

Nagy Krisztina 
egykori táncos, 

a Nap és Hold néptánccsoport alapító tagja

Balogh Csaba és Nagy Krisztina
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Tíz év a nap és Hold TáncegyüTTes HáTTerében 
Hogyan keveredtünk ebbe bele?! 

Már nem emlékszem mikor és hogyan történt. Egy biztos, a mi családunkban minden 
generáció szeretett táncolni. Ezért a Poller gyerekek igen korán megismerkedtek a tán-
colás örömével. Mindegy hogy DISCO, MULATÓS, KERINGŐ vagy NÉPTÁNC.  

Végül Apa táncos múltja győzött, és a gyerekek a „Kőrösiben” Bálint bácsi néptánc-
csoportjához csatlakoztak. Remek kis csapatra leltünk mi, szülők is!  Ehhez csak jó-
kedv, némi ritmusérzék, icipici tehetség kellett. Bárki, akinek kedve volt táncolni, jö-
hetett. Barátok, osztálytársak, tesók, unokatesók. Ahogy a gyerekek ügyesedtek, egy-
re több sikerélményük volt, bennünk meg egyre nőtt a lelkesedés. Kísértünk, hajat fon-
tunk, ruhákat varrattunk, cipőket csináltattunk, csizmákat szereztünk, mostunk, vasal-
tunk, sütit, pogácsát sütöttünk, vigasztaltunk, bátorítottunk és a meghatottságtól köny-
nyes szemmel gyönyörködtünk bennük. Nagyon élveztük szülőként, hogy osztozhat-
tunk a sikereikben és élményeikben, de jó érzés volt ott lenni mellettük (és nem csak 
a saját gyerekeinkkel) és vigaszt, biztonságot nyújtani, ha éppen arra volt szükség. Fel-
lépések, erdélyi utazások. Mindig örömmel, hálásan, sok-sok szeretettel gondolunk az 
erdélyi utazásokra, a decsi edzőtáborra, ahol kísérőként vehettünk részt, az erdélyi gye-
rekekre, akiket vendégül láthattunk, és családjaikra. És persze meg kell említenem a 
mára hagyománnyá vált Néptáncesteket. Erre mindig nagy izgalommal készült a Nap 
és Hold, hiszen itt más tánccsoportok is felléptek. 

Azt gondoljuk, a gyerekeink életében is – mint a miénkben annak idején – meghatá-
rozó volt a „táncos lét”! Jelentette a mozgást, barátokat, csapathoz tartozást (mert itt a 
„szólóhoz” kell, hogy a többiek hagyják!). Megtanultak küzdeni, alkalmazkodni, figyel-
ni a többiekre is (csak akkor van siker, ha mindenki akarja!) A gyerekek még a középis-
kola évei alatt is összejártak és táncoltak. Persze ekkor már nekünk sem volt annyi fel-
adatunk, csak élvezni az előadásaikat. Máig működő barátságok szövődtek.  

És hogy miből lesz a cserebogár? Az akkori csapatnak 2 tagja is hivatásos táncos lett! 
Reszneki Domán az ExperiDance, Reszneki Virág a Duna 

Művészegyüttes táncosa. Köszönjük Bálint bácsi-
nak és Zsuzsa néninek a biztos alapokat, és Ignéczi 

Gergelynek (aki a Nap és Hold előző korosztá-
lyából indulva szintén a Duna Művészegyüttes 
táncosa volt) a későbbi inspirációkat. Mindig há-
lás szeretettel gondolunk mindenkire, aki részese 
volt ennek az időszaknak az életünkben! 

 
Pollerné Grósz Tünde és Poller András 

támogató szülők  
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Fent: Kőrösi Gála               Lent: A Nap és Hold Tánccsoport
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egy Tábor krónikája 
megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 1999-2000 

„Ami jó, abból soha nem elég!” Iskolánk Nap és Hold néptáncegyüttesének tagjai heti 
három alkalommal megtartott próbákon, közös fellépéseken, erdélyi utazásokon ková-
csolódtak nem csupán együttessé, hanem baráti társasággá is. S ahogy a gyerekek kö-
zösséggé értek, úgy forrt össze a körülöttünk „izgő-mozgó” felnőttsereg is. Poller And-
rás ötlete, Hornyák Bálint lelkesedése, a szülők és külső szponzorok komoly anyagi tá-
mogatása tette lehetővé, hogy 1999. június 28. és július 3. között az együttes felejthetetlen 6 
napot tölthetett hazánk népművészetileg egyik legegységesebb vidékén, a Sárközben. 

De milyen is volt ez a tábor? Idézzük fel az eseményeket! 
június 28. (hétfő) 

Reggel 7:45-kor indultunk a Déli pályaudvarról. Sárbogárdon átszállva ebéd előtt ér-
keztünk Decsre, a Sárköz „fővárosába”. A Faluházban Bodnár Cecil népművelő, a Fa-
luház igazgatója szeretettel fogadott és megmutatta az egész épületet. Birtokba vehet-
tük a szobákat, a fiúk a földszinten, a lányok a tetőtérben. Miután elhelyezkedtünk, várt 
az ebéd! A sorban állás nem volt ismeretlen (kicsit „sulis” volt), de aki hősiesen állta 
a „sarat”, az elnyerte méltó jutalmát. Szerintem kiválóan főztek, persze lehet ellenvéle-
mény. Délután Cecil bácsi megmutatta a Faluház múzeumát, ahol ezentúl mindig sző-
hettünk a kiállított szövőszékeken, amikor csak kedvünk szottyant rá. Óriási sétát is 
tettünk Decsen. Megnézhettük a sárközi ember otthonát kívülről, belülről: tisztaszoba, 
füstöskonyha, gazdasági épület, udvar, állatok. 

június 29.(kedd) 
Első reggel, az első tábori „meglepetéssel”: az Ignéczy Gergő tartotta reggeli tornával. 
A második meglepetés Bujdosó Erika néni faliújsága volt, ahol a napi programokon kí-
vül szerepelt a harmadik „meglepetés”, a szobaszemle pontszáma is. Pluszpont járt a 
reggeli mosogatásért, a reggelikészítésért, a különleges produkciókért (így született a 
fiúk csujogatója is: Dunakesziek vagyunk, szeretjük az otthonunkat, de ha táborról van 
szó, ez a tábor nagyon jó! Hé hó ha te ha!). Délelőtt Szekszárd nevezetességeit néztük 
meg. Jártunk a Wosinszky Mór Múzeumban, megnéztük az egykori zsidó zsinagógát, 
amely ma hangversenyterem, elsétáltunk a Liszt Ferenc Zeneiskola előtt (ami arról ne-
vezetes, hogy ha Liszt Ferenc Magyarországon járt, itt mindig hangversenyt adott). Sé-
tánk közben megnéztük a nagyon szép parkban lévő Prometheus-szobrot, a Garay csa-
lád emlékszobrát, és a kicsit fák közé rejtett Liszt- és Babits-szobrot. A Megyeháza ud-
varán pihentünk meg és köszöntünk el kalauzunktól, Pötyi nénitől, Cecil bácsi felesé-
gétől. A Gemenc Szálló felejthető ebédje után a szekszárdi strandon pihentük ki a dél-
előtt összes fáradalmát. 

június 30. (szerda) 
Ma házon belül maradtunk. Reggeli után csoportokra oszlottunk és belevetettük ma-
gunkat a kézműves foglalkozásokba. A legizgalmasabb a korongozás volt. Mire min-
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denki sorra került, este 10 volt. Addigra szerencsére elfogyott az agyag. Lehetőségünk volt 
ellesni és kipróbálni a gyöngyfűzés rejtelmeit, s tovább birkózhattunk a szövőkerettel is. 

július 1. (csütörtök) 
Miután a reggeli torna végképp kiűzte mindenki szeméből az álmot, izgatottan regge-
liztünk, mert lovaskocsi-túrára készültünk a szomszédos Cserencpusztára. A mi ko-
csinkat Baba és lánya, Hajni húzta, a másikkal Macának egyedül kellett megbirkóznia. 
Cserencpusztán egy vadászházban ismerkedtünk meg a sárközi ember leleményes éle-
lemszerzési technikáival, eszközeivel, valamint a Sárköz élővilágával. Miután megis-
mertünk néhány, a vadászatok során használt, állathangot utánzó eszközt, a fiúk is pró-
bára tehették magukat mint szarvasbikák. Abban maradtunk, hogy ezt még gyakorol-
ni kell! Az előadás után megetethettük az itt nevelkedő vaddisznókat és szarvasokat al-
mával. Este hangszerbemutatón vettünk részt, ahol megtudhattuk, hogy a „hangsze-
rek” ott vannak mindenütt körülöttünk, csak egy kis ügyesség és fantázia kell az elké-
szítésükhöz. 

július 2. (péntek) 
Az utolsó kirándulást a gemenci erdőbe tettük. Busszal és kisvonattal „jártuk be” e gyö-
nyörű vidéket. Kirándulásunk a Sió torkolatánál ért véget. Vacsora után felpezsdült az 
élet, a búcsútábortűzre készültünk. Csoportokat alkotva egymást szórakoztattuk. Így 
vehettünk részt egy rendhagyó női szépségversenyen – a fiúk előadásában, egy filmfor-
gatáson, és egy plusz reggeli tornán a lányoknak köszönhetően. Erre az alkalomra író-
dott az alábbi vers is: 

Tele van a decsi tábor táncossal, 
Tele van a napirend is programmal, 
Annyi minden van a falra kiírva, 
Egész héten csinálhatjuk, ha bírjuk. 

Hősiesen küzdöttünk az ellennel, 
Ne hidd, hogy a szúnyog Offtól elszelel, 
Jégkrém, nasi – a pénztárcánk lapos lett, 
És hasunk gömbölyödött kerekre. 

A mi cipőnk cipősarka megrogyott, 
Lábunk szára majdnem térdig elkopott. 
Táncoltunk is pont annyit, mi belefért, 
Tarthatna még néhány napig ez a hét! 

A műsor zárószáma a Bálint néni, Gergő néni, és Andris néni alkotta táncegyüttes és 
a Marika bácsi, Erika bácsi és Ili bácsi alkotta cigányzenekar produkciója volt, fergete-
ges sikerrel. Nagyon jól mulattunk! Persze jól sikerült a szalonnasütés is. Meglepetés-
ként kihirdettük a szemlegyőztes csapatot is. Jutalmuk egy torta volt. A többiek vigasz-
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díja egy másik torta volt. A „mindenesti TOTÓ” nyertesei is megkapták ajándékaikat. 
Éjfél volt, mire nyugovóra tértünk. 

Végezetül néhány szó arról, ami egy néptáncegyüttesnél a programból nem maradhat ki, 
a próbákról, amelyeken nap mint nap megizzadtak a csapat tagjai. (Igaz, volt, amikor csak 
este 8-kor jutott rá idő.) Szerda este vendéglátóink, a „Csillagrózsa” hagyományőrző együt-
tes tartott táncházat számunkra. Szóval a szórakozás mellett kemény munka is folyt. 

július 3. (szombat) 
Reggel egy utolsó torna, majd pakolás következett. Korai ebéd után elbúcsúztunk és 
vonatra ültünk. Amikor megérkeztünk a Déli pályaudvarra, a viszontlátás öröme és az egy-
mástól való elválás szomorúsága keveredett bennünk. De egyvalamit mindenki érzett: 

Jövőre ismét kell egy néptáncos tábor! 
Pollerné Grósz Ágnes

támogató szülő

kanadában is magyar TáncoskénT  

Mosolyogva gondolok vissza a néptáncos évekre, a táncpróbákra, a tánctáborokra, fel-
lépésekre, a kirándulásokra, és a sok jó élményre, amiben részem volt. 

A Nap és Hold néptánccsoport tagja akkor lettem, amikor a szüleim 12 éves korom-
ban elvittek néptáncpróbára, a Körösi Csoma Sándor Általános Iskolába, ahol én is tanul-
tam. Nagyon megtetszett a magyar népzene és a magyar néptánc. Így heti két alkalommal 
elkezdtem próbákra járni. Alig vártam a táncpróbákat, ahol a később baráttokká vált iskola-
társakkal elsajátítottuk a különböző táncok koreográfiáját. Minden évben gálákon, megnyi-
tókon és magyar néptáncesteken léptünk fel, amit mindig izgatottan vártuk.  

Erdélyben, Dunakeszi testvérvárosában, Székelykeresztúron is felléptünk. Szuper él-
mény volt számomra ez az utazás Nap és Hold néptánccsoportos társaimmal. Erdélyt 
keresztülszelve végre megláthattuk a csodaszép hegyeket, tájakat és magyar nevezetes-
ségeket, amikről azelőtt tanultunk és a könyvekben olvastunk. 

Magyar testvérek, akiket még sose láttunk, Székelykeresztúron tárt karokkal, étellel, 
itallal és szállással fogadtak bennünket. A fellépésünkkor minden táncunkat nagy taps-
sal kísérték. Jó érzés volt látni, hogy örvendeznek a táncunk láttán. Szüleink és tanára-
ink is egyaránt büszkék voltak ránk, és így a tanulásom javára is vált a néptánc, mert a 
jegyeim is minden tantárgyból felfelé görbültek. :) 

Fontos dolognak tartom, hogy Magyarországon és a világ minden részén is a magyar közös-
ségekben megtartsák a hagyományokat, kultúrát. Jelenleg Kanadában élek, és az itteni Camb-
ridge-i Kossuth Tánccsoport tagja is vagyok. Szuper dolog, hogy a néptáncnak köszönhető-
en a világ másik felén is ugyanúgy magyar barátokat talál az ember az élete során. Úgy érzem, 
hogy a néptánc megismerése által sokkal többet tudtam meg a magyar hagyományokról, kul-
túráról, és büszkén táncolom mind a mai napig.

Zsezserán János, egykori táncos 
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Táncolni jó!    

Elsősorban egy pár szót írnék magamról. 1991-1999-ig voltam a Kőrösi diákja. Bátyám 
kezdett el néptáncolni, aki három évfolyammal járt felettem. Én akkor még ovis voltam, 
de már akkor tudtam, hogy szeretném tesómat követni ebben a hobbiban. Amikor el-
kezdtem az első osztályt, még nem engedtek táncolni, mondván túl fiatal vagyok, vár-
junk még egy évet. Így az 1992-es évben kezdhettem neki, mint az akkori Nap és Hold 
néptáncegyüttes legfiatalabb tagja. 

Vezetőnk és tanítónk Hornyák Bálint bácsi volt, aki nagy türelemmel és odafigyelés-
sel irányítgatott minket, és adta át legjobb tudása szerint a tapasztalatait, ezáltal meg-
alapozva a mi tudásunkat is. 

Nagyon élveztem a próbákat, a társaságot, a fellépéseket, a pörgős szebbnél-szebb ru-
hákat, a kihívást, a sok utat, ahova eljuthattunk a táncnak köszönhetően, határon innen 
és határon túl is. Most mégis egy konkrét történetet szeretnék kiemelni Nektek. 

Negyedik osztályos voltam, amikor Anyuék először úgy döntöttek, hogy a Kőrösi Gá-
lára érkező székelykeresztúri testvérvárosunk két kis táncos diákját elszállásoljuk, amíg 
nálunk vendégeskednek. Izgalommal vártuk az érkezésüket és a közelgő gálát. A kihí-
vást, hogy megmutathassuk az addig tanultakat, az új barátságok lehetőségét, azt, hogy 
gyermekfejjel betekinthessünk egy kicsit másabb életbe. 

Majd jött a tavasz, és nagy megtiszteltetésünkre részt vehettünk a Keresztúron min-
den évben megrendezendő Sóskút Fesztiválon. Az őszi vendégeskedés nem merült fe-
ledésbe, természetesen mi is családoknál lettünk elszállásolva. Én Andiékhoz kerültem. 
És ez így ment sok-sok éven keresztül. Ősszel mi fogadtuk Andikát, tavasszal pedig Ők 
engem. A barátságunk akkor sem ért véget, amikor már elballagtam a Kőrösiből, és egy 
másik egyesületben folytattam a táncot, kamatoztattam az addig megszerzett tudáso-
mat. Felnőttként is sikerült néha-néha alkalmat kerítenünk a találkozásra, egy-egy nya-
ralással egybekötött kitérő során. És a mai technikának köszönhetően most már napi 
szinten tudunk beszélgetni, tud képet küldeni a gyönyörű gyermekeiről, mesélni, hogy 
mi történt azóta velünk. 

A néptánc nem csak egy remek hobbi, nem csak egy jó lehetőség, hogy a gyerme-
kek folyamatosan mozoghassanak, de önbizalmat is tudnak szerezni azáltal, hogy kilép-
nek a színpadra és bemutatják tudásukat. Arról az érzésről nem is beszélve, amikor az utol-
só tánc után vastapssal ünnepeltek minket a nézők és köszönték meg egész éves munkánkat. 
A reflektor fényében igazi kis sztároknak érezhettük magunkat minden egyes fellépés után. 

Én személy szerint majdnem 20 évig táncoltam. Rengeteg helyre eljutottam, amit ez-
úton is köszönök mind a három együttesnek, aminek a tagja lehettem. A mai napig tart 
több gyermekkori barátság, amit szintén a táncnak köszönhetek. 

Táncolni Jó! 
Kogler Zsuzsanna 

egykori táncos 
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a nap és Hold TáncegyüTTes 2001. évi programja 
megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 2000-2001 

 A 2001 nem csak a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola életében volt neve-
zetes év – új évszázad, új évezred – ha-
nem a táncegyüttes életében is kiemelke-
dő év volt. Tízévesek lettünk! Az 1991. 
márciusi megalakuláskor kevesen hit-
tük, hogy ilyen szép kort érünk el, de az 
álomból valóság lett! A táncosok nagy 
részének ezen felül külön emlék maradt 
a ballagásuk, hiszen ebben az évben bú-
csúztak az általános iskolájuktól. A tánc-
együttes munkája is ezekhez az esemé-
nyekhez kapcsolódott, a következő ese-
mények, fellépések voltak azok, melyek 
ezt az ünnepi évet meghatározták: 

2001. április 6-án, pénteken tartotta az iskola a hagyományos Kőrösi Gálaműsort, 
ahol együttesünk két táncot adott elő, mezőségi és kalotaszegi táncokat. 

2001. május 20-án beléptünk a „profik” közé, hiszen ezen a napon felléptünk a Múze-
umok majálisán, ahol 45 perces műsort adtunk. Ezért a fellépésért már tiszteletdíjat is 
kaptunk, és volt egy igazi profi zenekarunk (Budapesti Táncegyüttes zenekara)! 

Június 1. és 3. között „hazautaztunk”! Székelykeresztúrra utazott az együttes már sokad-
szor, részt vettünk a Sóskút Fesztiválon. Mindenki hazautazik egy kicsit ilyenkor, hiszen az 
elmúlt évek alatt a találkozások barátsággá alakultak. A fellépőket az időjárás a kegyeibe fo-
gadta, így a műsor színvonalas és nagyon jó hangulatú volt. A tánc mellett kirándulás is volt 
a programban, elmentünk Brassó környékére, mindenki egy szép élménnyel lett gazdagabb. 

A nyári szünidő után szeptember 28-án a városi néptáncest volt a következő fellépés szín-
helye. Ezen a napon ünnepeltük meg a táncegyüttes tíz éves évfordulóját. A műsorra meg-
hívtuk a városban működő táncegyütteseket és székelykeresztúri barátainkat is. A két órás 
műsor méltó volt a 10 éves együttes munkájához. Az est szervezésében nagyon sokan dol-
goztak, akinek munkáját ezúton szeretnénk megköszönni! Reméljük, még sok tíz évünk lesz! 

Október 21-én rendezték meg városunkban a Pest megyei gyermek néptáncfesztivált, aho-
vá a Nap és Hold táncegyüttes is kapott meghívást. A fesztiválon két számmal szerepeltünk. 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, aki a 2001-es évben az együttes 
munkáját segítették: Ignéczi Gergelynek, Verának, tanárainknak és a szülőknek, s min-
denekelőtt mesterünknek: Hornyák Bálintnak. 

Nap és Hold táncegyüttes 8. osztályos tagjai
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gondolaTban libben a szoknyám...

Abban, hogy a családommal Dunakeszire kerültünk, Kárpáti Erzsinek is része volt. 
Ezért, de nem fellebbentve a múlt fátylának minden rétegét, engedtessék meg, hogy a 
„táncszakmai életrajz” helyett inkább az emlékeimet idézgessem!   

1992 szeptemberében Kárpáti Zoltánné közvetítésével kezdtem tanítani a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolában. Kollár Albin igazgató úr, ismerve a néphagyo-
mányokhoz, a néptánchoz fűző elköteleződésemet, megkért, hogy kapcsolódjak a nem-
régiben alakult Nap és Hold Táncegyüttes tevékenységéhez. Hornyák Bálint, az együt-
tes megálmodója és vezetője örömmel vette érkezésemet, elhivatott munkája mellett 
szívesen segítettem a próbákon.  

Szerteágazó feladataim lettek, látszólag csak befontam a lányok haját, mostam-va-
saltam a kölcsönkapott fellépő ruhákat. Miközben táncoltunk, játszottunk, daloltunk 
és beszélgettünk a próbák szünetében, láttam, hogy élhetünk a lehetőséggel: az isko-
lai környezetben zajló táncolás kerüljön ki a tanulnivalók köréből, foglalja el helyét 
a gyermekek életének teljességében, a városi kultúra mellett a hagyományos falusiba 
is belenevelődjenek azok a másodikosok, harmadikosok, akikhez ez a tudás már csak 
ilyen szervezett közvetítéssel érhetett el.  Egy év múlva néptáncoktató pedagógus vég-
zettséget szereztem, 1998-ban pedig első gyermekem kezdett „iskolát és néptáncot” a 
Kőrösiben. 

Természetes, hogy én is visszaközeledtem az együtteshez. Az együttes tagjai tudás-
ban, életkorban, létszámban egyre növekedtek, a korábbi feladataim ehhez igazodtak. 
Édesanyám szakértelmével saját ruhatár kialakításába kezdtünk, lett fellépő ruha a du-
nántúli és a dél-alföldi román tánchoz, lett egységes próbaszoknyája a lányoknak, ka-
lapja, csizmája a fiúknak. Látványos és minőségi változás volt a tavaszi Néptánc Gálán 
bemutatott mezőségi táncunk és viseletünk!  

Bálint közvetítette a tánc mozgásnyelvét, a lépések, ritmusok szabályrendszerét, ne-
kem jutott a tánc és a hozzá kapcsolódó minden hagyományelem, a színek, a hangok 
érzelmi kódfejtése, a finom jelzések megsejtetése.  

S hogy ne billenjen az általunk átadott hagyományismeret két pontja, baráti ter-
mészetességgel adta mindehhez az emberi kapcsolatok tengelyét és erős mintáját 
Fittler József. Eleinte önkormányzati képviselőként, majd efféle mandátum nélkül 
is segített biztosítani az élő hagyománnyal való találkozás élményét a táncegyüt-
tes tagjainak.  

A Székelykeresztúrhoz kötődő testvérvárosi kapcsolat a rendszeres fellépési alkalma-
kon túl személyes ismeretségek, barátságok kialakítására is lehetőséget adott. Pünkösd-
kor a mi gyermekeink, gyakran szüleikkel együtt(!), utaztak Keresztúrra, amit szüret-
kor viszonoztak az erdélyi táncosok. S a két találkozó között, a nyári szünetben a tánco-
sok közösen táboroztak, Budapest látnivalóival és a Dunakanyar szépségével ismerked-
tek, egymástól tanultak táncot, éneket.    
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Barátságunk, elszántságunk, tetteink hozzájárultak ahhoz, hogy néhány év alatt 
megerősödjön a néptánc létjogosultsága Dunakeszin. Egyéni életútjaink elkanya-
rodtak a Nap és Hold Táncegyüttestől, ám látjuk, új táncosok, avatott táncoktatók 
viszik tovább az elkezdett munkát. Az akkori gyermekek felnőttek, kinek több lett, 
kinek maradt kapcsolata a tánchoz, néhány év és a gyermekeik várhatóak a legki-
sebb táncosok közé.  

Minden népzenével, énekkel, tánccal ékes teremnek lehet egy csöndes, alig-alig ész-
revehető sarka, ahol a hajdani táncosok vigyázhatják a múltat. Időnként ott ülök én is, 
gondolatban libben a szoknyám, fordul a csizmám sarka, és örülök, hogy mindennek 
részese lehettem.  

A meg nem nevezett sok-sok táncos kedvű gyermeknek, támogató szülőnek, kollégá-
nak, és a névvel is felidézetteknek – köszönöm az emlékeimet!  

Zsuposné Bujdosó Erika 
tánctanár

Hornyák Bálint, Zsuposné Bujdosó Erika és Ignéczi Gergely egy Városi Néptánc Gálán
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uTazásaink sóskúTra 

 Ha jól számolom, 17 éve már, hogy szinte minden évben együtt utaztam az iskola nép-
táncosaival a Sóskúti Fesztiválra. Az első néhány alkalommal még Hornyák Bálint, ké-
sőbb Gubik Józsi, majd Máté Móric, Tóth Zoli és Dászkál Dóri voltak a társaim a cso-
portok vezetésében. 

Mikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy mit is írhatnék ebben a kis visszaemlé-
kezésben, rájöttem, hogy semmiképpen nem fogok tudni teljes történelmi áttekintést 
nyújtani, hiszen napokig lehetne mesélni az élményeinket. Egy kis leltár: 17 év, 17 út 
oda, 17 út vissza, 17 kirándulás, 17 táncház, legalább 6 „generáció” és minimum 500 
gyerek. És legalább ennyi vendégfogadási alkalom. Legalább 5 defekt. (Persze az már 
régen volt.) Minimum száz óra éneklés a buszon, és még jó néhány viseletben, a Sós-
kútra vezető gyalogúton. 

Abban szerintem minden táncos gyerek egyetértene velem, hogy a tanév leginkább 
várt eseménye az ERDÉLYI UTAZÁS. Biztosan nagyon kedvelték a szülők, amikor az 
utunk előtt már napokkal elkezdhették mosni, keményíteni és vasalni az alsószoknyá-
kat, blúzokat. Mi viszont a nyárból és a vakációból érezhettünk meg egy kis ízelítőt, mi-
kor június elején telepakoltuk a buszt. 

Emlékszem az első alkalom izgalmára: „Mit fogunk mi egy csapat gyerekkel csinálni 
egy ilyen hosszú úton? Kibírják egyáltalán?” Később persze ilyen gondolat már fel sem 
merült bennem. Igazi „csapatépítő tréning” volt minden utazásunk. A nagy nótázások 
mellett játszottunk, beszélgettünk, meséltünk, vicceltünk vagy figyeltünk az az évi rosz-
szul lévőkre. Ahogy beértünk Erdélybe, már néznivalónk is volt elég. Sári lányom a lel-
kemre kötötte, hogy írjam le, milyen jó volt, hogy a székely falvakban mindenki intege-
tett nekünk. Persze nem maradtunk adósok senkinek!  

A 12-15 órás úton egészen összemelegedtünk már, mikor újabb izgalmak vártak 
ránk: Ki hová fog kerülni? Milyen családhoz? Kedvesek lesznek vajon? De nehéz is az 
elválás a barátoktól! – Nem mondom, hogy nem volt nagy megkönnyebbülés nekem, 
amikor végre megérkeztünk a Petőfi Sándor Általános Iskola elé, kinyújtóztathattam el-
gémberedett tagjaimat és friss levegőhöz jutottam, de nekem könnyű volt. Mindig ked-
ves ismerősök vártak – legtöbbször pálinkával –, tudtam, hová megyek és hogy az bi-
zony jó hely! Viszont az „első utazó” gyerekeket alig győztük nyugtatni a rutinosabbak-
kal, hogy higgyék el, minden rendben lesz, sőt! Előfordult, hogy pityeregve váltak el 
tőlünk, hogy a számukra idegen családdal hazamenjenek. Na, az első éjszaka elég volt 
ahhoz, hogy minden jóra forduljon. Másnap reggel a buszban nem győztük hallgatni, 
hogy ki hogyan barátkozott össze a vendéglátó családokkal, és egyetlen este alatt meny-
nyi minden történt velük!  

A mai napig megfog engem az itt élő emberek kedvessége, tisztasága, jóindulata, se-
gítőkészsége, önfeláldozása, nyugalma, humorérzéke, aktivitása és legfőképp az az ösz-
szetartás, ami kézzelfoghatóan jellemzi a kapcsolataikat. Ilyen környezetben természe-
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tes, hogy hamar otthon érezték magukat a gyerekeink. Második nap már olyan magától 
értetődően jártak-keltek Székelykeresztúr utcáin, mintha itt nőttek volna fel. Ez a má-
sodik nap persze elsősorban kirándulással telt. Simó Béla gyakran kísért minket ezeken 
az utakon. Nem győztük csodálni a tudását, tájékozottságát.

Álljon itt is egy kis hevenyészett leltár, mi mindent láttunk az évek alatt: Parajd-
sóbánya, Szent Anna-tó, Szováta, Marosvásárhely, Kolozsvár, Marosvécs, Arad, Gyu-
lafehérvár, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Korond, Körösfő, Székelyudvarhely, Sepsi-
szentgyörgy, Torockó, Tordai-hasadék, Mohos-láp, Büdös-barlang, Brassó, Seges-
vár, Vajdahunyad, Bonchida, Segesvár, Törcsvár, és hát a Vargyas-szoros. Ezek a ne-
vek azoknak is jelentenek valamit, akik még nem jártak Erdélyben. De nekünk mind-
egyikhez valamilyen kalandunk fűződik. Melyiket meséljem? A Szent Anna-tónál a fa-
szénen sült kürtőskalácsot, vagy ahogy a szemünk láttára bújik ki a szitakötő lárvájából 
a szitakötő és hagyja ott élettelen „bőrét”, hogy aztán tovarepüljön? Vagy ahogy meg-
elevenedik előttünk a történelem, amikor Kolozsváron Mátyás szülőházának udvarára 
érünk, vagy Vajdahunyad meseszerű várába? Vagy az irodalom Marosvécsen? A nép-
rajz, népzene Válaszúton, a Kallós Zoli bácsival való találkozásunk során? A misztikum 
Törcsváron, Drakula kastélyában? (Megjegyzem, nem hiszem, hogy sok otthonosabb, 
kedvesebb kastélyt lehet látni, mint ez!) Vagy Nagyenyeden, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy a kalandos és tanulságos életű Kőrösi Csoma Sándor alma matere szinte semmit 
nem változott azóta, hogy névadónk oda járt? Vagy, ahogy a Vargyas-szorosban gya-
nútlanul keresgéljük a barlangokat és egyszer csak ránk szakad az ég, majd egy busznyi 
gyerekkel zötyögünk egy jó órát két traktor vontatta nyitott kocsin, csúszkálunk a he-
gyen lefelé meginduló sártengeren, miközben villámlik, mennydörög, jégeső, zivatar… 
„ilyet még bentről sem láttunk sohasem”-idő van, hogy aztán rongyosra ázva felszáll-
junk a jó meleg buszba? Mik ezek, ha nem életre szóló élmények? Olyan, amilyet csak 
mi, a Kőrösi iskola néptáncosai élhettünk át. Többek, erősebbek, szélesebb látókörűek, 
egységesebbek lettünk általuk. 

Még ettől is többet tanultunk viszont az emberektől: azoktól a pásztoroktól, akik az 
esztenán vártak minket juhsajttal, túróval, mindenféle finomsággal. Láttuk milyen egy-
szerű, nehéz és munkás életet élnek, láttuk azokat a kis ládikókat is, amelyekben alsza-
nak, hogy az állataik mellett lehessenek, de mégse legyenek kitéve a medvék, farkasok 
támadásainak. Sokat tanultunk csodálatos és gondoskodó házigazdáinktól, akik igye-
keztek kis vendégeiknek mindent megmutatni az életükből, szűkebb környezetükből. 
Mindkét lányom itt mászott meg először szénakazlat, ivott kristálytiszta vizet az Erzsé-
bet-kútból, mászkált, bujkált istállókban, ólakban, mások lovagoltak, kirándultak, vagy 
fürödtek a rugonfalvi tóban. Ettünk ordás palacsintát, padlizsánkrémet, hatalmas sze-
let rántott húsokat. Láttuk, hogy munkája mellett még majdnem mindenki ellát egy ki-
sebb-nagyobb gazdaságot. Kapálnak, gyomlálnak, állatokat tartanak. Az itteni gyere-
kek pedig szó nélkül, teljes természetességgel kiveszik részüket a munkából. Felnőttes 
felelősségtudatuk, természetes, nyitott, barátságos viselkedésük nagyon megkönnyítet-
te, hogy táncosaink otthon érezzék magukat ebben a világban. 
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Hogy kicsit maradjunk az időrendnél, a kirándulásunk utáni napon következett min-
dig a sóskúti fesztivál. A házigazdáink ezen a napon is nagyon figyelmesek voltak a ná-
luk lévő gyerekekkel. Nem csak a finom reggelit tették időben az asztalra, hanem segí-
tettek az öltözködésben, és a lányok mind befont hajjal érkeztek a felvonulás kezdeté-
re. Szívet melengető volt minden évben, hogy a keresztúriak milyen nagy számban áll-
tak ki vasárnap délelőtt az út szélére, hogy a felvonuló gyerekeket megtapsolják. Lehet, 
hogy nem érzéki csalódás, hogy úgy éreztem, a magyarországi csoportok mindig extra 
figyelmet kaptak és örömet váltottak ki. Hogy mennyire jó magyarnak lenni, és meny-
nyire jó „MUNKA” a magyarságunkat ápolni, megőrizni, abból a dunakeszi gyerekek 
itt érezhettek meg életükben először valamit. Remélem éppen annyit, hogy egész éle-
tükben emlékezzenek rá! 

Sosem volt könnyű, viszont mindig élveztük a nagy gyaloglást fel a kellemes völ-
gyecskébe, Sóskútra. A fellépő csoportok színes forgataga, a mics átható illata, a nép-
dalok, népzene, otthoni és itteni barátok, a megmászásra csábító hegyoldal, a csörgede-
ző, olykor sáros kis patakocska – ezek jutnak eszembe a fesztiválról. Semmi görcsösség, 
mindenki élvezi az ittlétet, és ez elég, nem hiányzik a szigorú rend senkinek. A siker-
élmény és a fáradtság garantált. Erre jön még egy kis esti táncház, hogy aztán hazafelé 
bandukolva a csillagok és a Jézuskiáltó nézzenek le ránk barátságosan. Másnap hajnal-
ban integetés, boldog mosoly és az út hazafelé még rövidebb, mint erre. Pár óra és bol-
dogan öleli át mindenki a szeretteit. Otthonról, hazaérkeztünk. 

Nagyon hálás vagyok Kollár Albinnak, hogy elindított minket ezen az úton, Kárpá-
ti Erzsikének, hogy olyan lelkiismeretesen készült nekünk érdekesnél érdekesebb prog-
ramokkal, László Csabának és feleségének, Lujzának, valamint Gál Tündének és csa-
ládjának, hogy évekig gondoskodtak rólam és a lányaimról, Mátéfi Csabának és Zitá-

nak, hogy ilyen klassz part-
nereink voltak a szerve-
zés és mindenféle táncos 
ügyek területén. A renge-
teg barátnak, ismerősnek, 
akik mindig olyan szeretet-
tel vártak és köszöntöttek 
minket, hogy alig várjuk 
megint a következő alkal-
mat, amikor Dunakeszin 
vagy Székelykeresztúron, 
de találkozhatunk.  

Fias Zsuzsanna 
tánctanár

Sóskút Fesztivál
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csikófark TáncegyüTTes, 2000-2001  
megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 2000-2001  

A 2000-2001-es tanév meghívások sokaságával kezdődött. Szeptemberben az első meg-
próbáltatásunk a szüreti felvonulás volt. Először az iskola előtt táncoltunk. Innen lovas 
kocsival indultunk a Széchenyi Iskolához. A vasúti aluljáróban a minket szállító lovacska 
patája megcsúszott, ezért a kocsink nekiütközött a mögöttünk haladó szekérnek. Volt nagy 
riadalom! A Széchenyi Iskola udvarán több más csoporttal együtt léptünk fel. A műsor után 
kézműves foglalkozásokból, vetélkedőkből, közös táncházból vettük ki a részünket. 

A Pest Megyei Gyermek Táncegyüttesek Találkozójára október 21-én került sor, 
Szigetújfaluban. Ez volt az első szakemberek előtt való megmérettetésünk. Sok tapasz-
talatot szereztünk. Iskolánk hagyományos Néptáncestje december 8-án volt a József 
Attila Művelődési Központban. Galgamenti táncokat és dunántúli gyerekjátékokat ad-
tunk elő. Két nappal később a Cinege játszóházban igyekeztünk szórakoztatni a gyere-
keket. Újabb két nap pihenő után a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségén sikerült az idős 
embereknek örömet szerezni. 

Tavasszal megint számos fellépés várt bennünket. Áprilisban a Kőrösi Napok meg-
nyitóján és a Gálán is táncoltunk. Április 7-én Budapestre utaztunk a Csalogató Nép-
táncversenyre. Vásárhelyi Laci bácsi, a zsűri elnöke nagyon megdicsért és hasznos ta-
nácsokkal is ellátott bennünket. 

Május 12-én ismét Pestre mentünk, ez alkalommal a MOM Művelődési Központba, 
ahol Tímár Sanyi bácsi tanítványai és azok tanítványai köszöntötték tánccal és virág-
gal az édesanyákat. Tanárunk, Gubik Józsi bácsi révén mi is meghívást kaptunk erre a 
rendezvényre. Nem sokkal később pedig a Harangozó Kati néni által szervezett Kápol-
na utcai búcsún találtuk magunkat, ahol nem csak a környezet volt gyönyörű, de a ven-
déglátók is nagyon kedvesek voltak. 

        A tanév végével nem értek véget a programok. Az évzáró napján érkezett a felké-
rés, hogy táncolnunk kellene a Budapesti Millenáris Park avató ünnepségén. Két nap, 
reggeltől estig próbáltuk azt a táncjátékot, amelyben rajtunk kívül még több száz gye-
rek és felnőtt vett részt gyönyörű jelmezekben és érdekes díszletek között. A harmadik 
napra – július 6-ra- a park is készen lett, jöhetett az előadás. Nem volt nálunk hőmé-
rő, de a felnőttek szerint kb. 40 fok lehetett, s mi a tűző napon órákig roptuk „felhőtlen 
mosollyal” arcunkon. A műsor végén többünket bemártott az anyukája a park tavába, 
gondolván, hogy talán így megmaradunk. 

Büszkeséggel töltött el minket, hogy első keresetünket is megkaptuk, ha nehéz mun-
ka árán is. A fejenkénti 1000 Ft-ot táborozási költségeink csökkentésére fordítottuk. 
Idén, csakúgy, mint tavaly, Szokolyára utaztunk egy hétre, ahol Viki néni szerető gon-
doskodása várt minket. Jó sokan voltunk, hiszen Józsi bácsi másik két táncegyüttesét 
is meghívtuk. Az egyik csoportban hasonló korú gyerekek voltak, mint mi, ők voltak a 
„Babszemek”, a másikban Sződről érkeztek egyetemisták, főiskolások. Ezen kívül a Tí-
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már és a Járom Táncegyüttesből is többen meglátogattak minket.  Naponta két próbánk 
volt, plusz az esti táncház, ahol különösen sokat tanulhattunk a nagyobbaktól. Volt sa-
ját gyerekzenekarunk is, akiket Mészáros Tibi bácsi vezényelt és tanítgatott. Nemcsak 
tánccal telt azonban el az időnk, Szlobodnyik Ili nénivel voltunk kirándulni Magas-
Taxon, kipróbáltunk régi mesterségeket a Kacár-tanyán, Langmayer Kati néni rengeteg 
vetélkedőt szervezett nekünk, Máthé Ica néni pedig újra megpróbálta nekünk megtaní-
tani, hogyan lehet olyan szépen hajat fonni, amilyet ő tud. 

Sok színes program, sok-sok iskolai és – Palásti Béla bácsi jóvoltából – színpadi próba 
áll már mögöttünk. Szerencsénk van, mert tanáraink, Mészáros Zsuzsa néni és Gubik 
Józsi bácsi sok mindenre megtanítanak minket. Reméljük, hogy a következő évben is 
marad a hangulatos társaság, lesz sok izgalmas fellépés, és sok örömet szerezhetünk fel-
nőttnek, gyereknek egyaránt. 

Máthé Lilla és Szlobodnyik Nóri (5.c) 

emlékszem…  

21 évvel ezelőtt kezdődött minden. Hihetetlenül, és egy kicsit viccesen is hangzik, még 
számomra is, hiszen csupán 27 éves vagyok.  

1996-ban félénken léptem be a Kőrösi kapuján a két bátyám oldalán – életem első 
néptáncpróbájára. Majd ezt követte a második, a harmadik és így tovább, pontosan ki-
lenc esztendőn át. Sok-sok szép emlékkel gazdagodtam az évek alatt. Nem tudok csak 
egyet kiemelni, így hát nem is ezt fogom tenni. 

Emlékszem a tánctanáraimra. Zsuzsa nénire, Bálint bácsira, Józsi bácsira, és persze 
Gergőre. Tőlük tanultam mindent. Nem csak a koreográfiákat vagy azt, hogy hogyan 
kell csújjogatni, hanem kitartást, türelmet és alázatot. 

Emlékszem sok koreográfiánkra is, pedig lassan 12 éve már, hogy nem a mindennap-
jaim része a tánc. A dél-alföldi, sárközi, Galga menti táncokra és a kedvencemre, a szé-
kelyföldire is. Az izgalomra, hogy vajon kivel állítanak párba és a koreográfiában elől 
vagy hátul állok majd? Soha nem fogom elfelejteni azt a néptáncgálát, ahol első sorban 
középen táncolhattam. Hatalmas büszkeség töltött el.  

Emlékszem a nyári edzőtáborokra is. Teljesen mindegy, hogy a Balatonon, 
Szokolyán vagy éppen Decsen voltunk. Délelőtt és délután is gyakoroltuk az új ko-
reográfiákat, közben pedig szuper programokat szerveztek tanáraink és a kísérő 
szülők. A néptánclépéseken túl megtanítottak keszkenőt hímezni, gyöngyből nyak-
láncot fűzni, nemezelni, batikolni, szőni. A táborok utolsó estéje volt a leghangula-
tosabb: a hagyományos tábortűz, természetesen különböző előadásokkal tarkítva. 
Most is nevetek, ha eszembe jutnak a fiúk, amikor beöltöztek a csoport lány tagjai-
nak és nekünk pedig ki kellett találni, hogy mégis kiről van szó. Mivel az évek alatt 
összekovácsolódtunk és a próbákon kívüli időt is együtt töltöttük, így nem volt ne-
héz feladat. 
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Emlékszem a gyönyörű fellépő ruhákra. Az alsószoknyára (abból rögtön háromra is), 
a mintás felsőszoknyára, a fehér harisnyára, a kikeményített blúzra, hogy szép „bugy-
gyos” legyen az ujja, a saját kézzel hímzett keszkenőmre, a piros nyakláncra, és az első 
igazi tánccipőmre is, fém talpalással az elején és a sarkán. Emlékszem a parkettafonás-
ra és a szalagra is a hajamban. 

Örömmel gondolok vissza néptáncos időszakomra, hiszen felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtam. 

Szlobodnyik Nóri 
egykori táncos

a népTánc bizTos örömforrás… 

Hol is kezdjem? Talán ott, hogy gyermekem, Tóth Patrik iskolás lett a Körösi Csoma 
Általános iskolában, ahol a gyerekeknek sok lehetőségük akad a szabadidő eltöltésé-
re. Sport, kézművesség, szakkörök, és a néptánc. Néptánc, amiről ekkor szinte semmit 
sem tudtunk. Én annyit, hogy nekem zeneisként anno volt kötelező ritmika órám. Fiam 
osztályfőnöke, Fias Zsuzsa néni volt a néptánccsoport vezetője. Patriknak mondtam, 
hogy nézze meg mert jó dolog, de fiú lévén köszönte szépen, hagyjam békén. Telt-múlt 
az idő, majd egy áprilisi napon izgatottan jött haza a suliból: Anyaaaaa!!!! Zsuzsa néni 
mondta, hogy én is mehetek a Balatonra a néptánc táborba... és mesélte, hogy ott mi-
lyen jó lesz. Őszinte leszek, elhűlve hallgattam, hogy „Jó, de ácsi, te nem táncolsz, oda 
azok mennek, akik táncolnak”. Este is izgatott volt, és elsősként korainak tartottam egy 
balatoni ottalvós tábort. Másnap Zsuzsa néni meggyőzött, hogy nem baj, hogy nem 
járt, jöjjön csak a táborba. Hát így kezdődött a családunk néptáncos életvitele. Júliusban 
Patrik ott volt a táborban, és mi egy hét múlva mentünk érte, mert a családokat is vár-
ták a táborlakók, hogy bemutassák, mit tanultak az egy hét alatt. Sose fogom elfelejteni 
az én kis drágámat, ahogy legnagyobb meglepetésemre mindent tudott, amit a többi-
ek: ütemre lépkedett, boldogan, hangosan énekelt – bár hamiskásan, kihallottam –, de 
sebaj, annyira boldog és büszke volt a tudásra, amit magába szippantott. Így kezdődött.           

És mit adott nekünk ez az egy hét kezdet: Egy szuper közösséget, ami sok-sok éven át 
életünk része lett. De ezt ekkor még nem tudtuk. A néptánc állandósult az életünkben: 
próbák, fellépések, táborok. Ez így tömören, de mi van a mélyben: egy szuper kis csa-
pat. A gyerekek megtanulnak csapatban dolgozni, mert nem lehet csak úgy nem men-
ni próbára, hisz akkor oda a sokat tanult koreográfia, és egy csoport munkája vesz kár-
ba. Ezt nagyon szépen megtanulják, átérzik. Fantasztikus barátságok kötődnek, élet-
re szólóak.  

El kell mesélnem, hogy Patrik harmadikos volt, amikor először utazhatott 
Székelykeresztúrra. A gyerekek Erdélyben családoknál vannak elhelyezve, Patrikot a 
Márton család fogadta. Lelkére kötöttem, ha odaér, azonnal hívjon, kérje meg az anyu-
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kát, segítsen telefonálni. (Nem volt még mobilja) Nagyon vártam a hívást, izgul-
tam, aggódtam, hiszen olyan kicsi volt még, és egyedül egy családnál, ismeretlenül. 
Telefon cseng: Szia, anya, jól vagyok, adom a Csabi anyukáját, én mentem. ENY-
NYI - szólni se volt időm. A telefonban egy nagyon kedves hang, Margit megnyugta-
tott, hogy minden rendben, már vacsiztak, neki is van egy Csabikája, annyi idős, mint 
Patrik, jól meglesznek.  

Drága Márton család és kedves Csabika! Évekig biztos pont voltatok az életünkben és 
fordítva is, tudom. Csabi ekkor nem táncolt, abbahagyta, de Patrikkal annyira összehaver-
kodtak, hogy azon a nyáron Csabó visszament táncolni, hogy szeptemberben ő is jöhessen 
Dunakeszire. Azóta Márton Csaba hivatásos táncos a Háromszék táncegyüttesnél.                             

Evelin lányomnak, aki abban nőtt fel, hogy megyünk a bátyust megnézni, mert itt 
táncol, ott lép fel a Csikófark táncegyüttes – természetes volt, hogy ő is táncolni fog. 
Ovisként alig várta, hogy havonta egyszer elmenjen az iskolai táncházba, ahová a tesók 
is mehetnek (Azóta ez is hagyománnyá nőtte ki magát a Kőrösiben). Így ő már ovisként 
szippantotta magába a népi kultúrát. És mi szülők, akik részesei lehetünk a gyerekek 
boldogságának, bizony együtt izgulunk, mikor színpadon állnak a gyermekeink, meg-
hatódva könnyezünk, hisz olyan jó látni egy közösséget, ahol értéket, hagyományt, kul-
túrát tanulnak a gyerekek. Na és mi a szülők is. Mert el kell mondanom, hogy igen, mi 
is akartunk táncolni, de csak olyat, amit meg is tudunk tanulni. Így történt, hogy meg-
fűztük Máté Mócát és Zsuzsa nénit, hogy mi, a szülők is ügyesedjünk. Többünk örömé-
re moldvai táncokat tanulhattunk. Igen ám, de ha Móca táncoltat, ki fog zenélni? Ekkor 
gyerekeink újabb lelkesedéstől vezérelve zenélni álltak össze. Lett dobos, kobzás, furu-
lyás... Úgyhogy újabb képességeiket is megcsillanthatták. 

Ekkor Patrik nyolcadikos lett, és jött a továbbtanulás. Nem volt egyszerű és egyértel-
mű először. Mert hát kamasz lévén, számítástechnika, az a menő. Hozzáteszem, hogy 
az általános iskolai osztályából ekkor már csak ő táncolt. A többi fiú pedig cikizte. Mi 
hiába biztattuk. Ő ekkor, emiatt, nem szeretett táncolni, leginkább, ha a suliban az osz-
tálya is láthatta. Hogy ekkor nem hagyta abba a néptáncot, azért a mai napig hálás va-
gyok Albin bácsinak, Péter Ági néninek, Erzsike néninek, és azoknak a tanároknak, 
akik biztatták, hogy nem szabad abbahagyni, mert ügyes, folytassa. Így történt, hogy el-
mentünk Fótra, a Népművészeti Szakközépiskola nyílt napjára, és ott egy néptáncórá-
ra bepillantást nyertünk. Itt dőlt el minden. Innentől kezdve csak ez volt, hogy ő oda 
akar járni. Felvették… és négy év múlva a lányomat is. Fantasztikus élményekben volt 
részünk immár úgy, hogy szakmaként tanulta mindkét gyermekem a NÉPTÁNCOT.  

És hol tartunk most? Patrik és Evelin is váltott, életük változik, de tudom, hogy a tánc 
sohasem fog elmúlni a lelkükből. Jelenleg Patrik a Testnevelési Egyetem harmadéves 
hallgatója, de a mai napig táncol, hetente több estén 4-500 külföldi turistának mutatja 
meg a magyar néptánc egy kis ízelítőjét, virtusát. Evelin idei évben a Fóti Népművészeti 
iskola érettségije után váltott, és jelenleg fodrásznak tanul. Amit én látok, hogy fantasz-
tikus nyitott emberekké cseperedtek. A táborok, az erdélyi utak sokszor emlegetődnek. 
A mai napig megmaradt barátságok Marcival, Mátéval, Csabóval, Reginával, Emőkével. 
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Szülőként is nyugodt voltam, az én gyerekeim táncházakba jártak bulizni… a 18 éves 
szülinapok, amire mindenki eljött a néptánc csoportból... és sorolhatnám.  

A minap megkérdeztem Patrikot, hogy Neki mi volt a legjobb? A válasz: hogy megismer-
hette élete szerelmét. Igen, mert hát szerelem is van persze, és bizony régóta mindkét gyerme-
kemnél, és a tánc által, igen, ez is ennek köszönhető. Úgyhogy szemlélődve, kíváncsian várom, 
hogy mit hoz a jövő. Ami biztos, én mindenkinek csak ajánlani tudom, mert évekre egy olyan 

élményben lesz része, amit talán nem is sejthetett.  
Hálával tartozunk mindezért a Kőrösi 

Csoma Sándor Általános Iskolának, tanárainak, 
néptáncpedagógusainak, akik a mai napig gyere-
kek százait formálják: Fias Zsuzsanna, Gubik Jó-
zsef, Máté Móric, Tóth Zoltán, későbbi tánctanára-
ik, zenészek, és mindazok, akik a népi kultúrát nem 
hagyják elvészni, és szívvel lélekkel adják át a meg-
szerzett tudást a fiataloknak, hogy a múltunk a jele-
nünk lehessen. Hálával tartozunk azért, mert a nép-
tánc szeretete, hagyománya, tisztelete sok családnak 
évekre biztos örömforrást fog nyújtani. Hálás kö-
szönet érte! 

Tóth család: Feri, Jusztina, Patrik, Evelin 
támogató szülők és egykori táncosok

Tóth Evelin (fent hátul) és Tóth Patrik (lent 
szemben) fellépésen
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csikófark TáncegyüTTes 2001–2002
megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 2001-2002 

Eseménydús volt ez az év a tánccsoport számára. 35 kisebb és nagyobb gyerekkel tán-
coltunk, hetente kétszer másfél órát. A próbákat a József Attila Művelődési Központ 
színpadán tartottuk, megközelítése külön feladatot rótt ránk, viszont hatalmas rutint 
szerezhettek a gyerekek a színpad „betöltése” és maximális kihasználása szempontjá-
ból. Fellépések követték folyamatosan egymást (összesen 18!) leginkább iskolai és vá-
rosi ünnepségek, de utaztunk Budapestre a Marczibányi Téri Művelődési központba 
és a MOM Művelődési Házba. Fóton is jártunk kétszer. Nagyon szerették a gyerekek 
azokat a műsorokat, amelyeket az Idősek Otthonában adtak elő, ritkán találkozhatunk 
ennyire hálás közönséggel. Különösen jó hangulatúra sikeredett a karácsonyi betlehe-
mes játékunk, melyben hatalmasat alakítottak a „táncos-színészek”. Több volt az ügyes 
gyerek, mint a szerep, így váltott szereposztásban adtuk elő műsorunkat az iskolai ün-
nepségen, a zeneiskolában és az idős emberek karácsonyi meglepetésműsorán. Az öreg 
pásztor szerepében Szakács Máté és Kis-Tóth Gyula, Heródes szerepében Demeter 
Márk és Király Tamás remekeltek, a pásztorokat Szlobodnyik Máté, Rózsa Bence és Ér-
sek-Csanádi Krisztián alakították, angyalokként pedig a lányok tündököltek.

Eddigi repertoárunkat (sárközi, galgamenti táncok) újabbakkal bővítettük. A 2001 
nyarán lezajlott táborunkban a rábaközi táncanyaggal ismerkedtünk, ebből készült az 
új tanévben új koreográfia. A „kötelező” próbaidőn túl Demeter Kinga, Göndics Petra, 
Király Tamás, Kis-Tóth Gyula és Szlobodnyik Máté minden hétfőn ráhúztak még egy 
fél órát, hogy egy egypáros sárközi koreográfiát megtanuljanak. Petrának és Gyuszinak 
különösen jól sikerült elsajátítani ezt a táncot, leggyakrabban ők adják elő. 

Minden évben szembesültünk eddig azzal a ténnyel, hogy bizony egyre kisebbek 
népviseleti ruhadarabjaink (vagy a gyerekek nőnek ennyire?). Ennek a problémának 
a megoldásában két állandó segítőtársam lett – önfeláldozó munkával – két anyuka: 
Gellén Anikó és Veresné Tuba Erika. 

A táncegyüttes történetében először fordult elő, hogy képviseltettük magunkat er-
délyi testvérvárosunkban – az iskolai kirándulások miatt – egyelőre egy kisebb csapat-
tal. A hosszú utazást nagyon jól bírták a gyerekek, énekeltünk, játszottunk, beszélget-
tünk, eszegettünk.    

Annak ellenére, hogy sok egészen kicsi táncos volt köztünk, büszkén vonulhattam kis 
csapatommal Székelykeresztúr főutcáján keresztül egészen Sóskútig, hiszen a nagy me-
legben még a kaptatókon is végig nótáztak a kis „csikófarkasok”. Azt gondolom, mind-
annyian kedvet kaptak arra, hogy – ha lehet – jövőre ismét nekiinduljunk, hiszen ilyen 
kedves vendéglátásban nem volt talán még soha részünk, ilyen gyönyörű tájakon talán 
még sohasem jártunk. 

A nyári szünetet is nagyon vártuk már, pedig nekünk nem pihenéssel kezdődött. Egy 
héttel az iskola befejezése után találkozó a Déli pályaudvaron és indulás Balatonlellére: 
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TÁBOR. Nem is akármilyen. Délelőtt, délután próba egy nem túl szellős helyiségben, 
este még táncház is, de közben hajókirándulás Badacsonyba a bazaltorgonákhoz, séta 
a balatonfüredi kilátóhoz, Szent István napi tűzugrás, egy kellemes üzemlátogatás egy 
bonbongyárban, fagyizás, gyöngyfűzés, üvegfestés, fonás és közben BALATON, BALA-
TON, BALATON! Emellett a kis csoportok titkos és ötletes produkciókkal folyamato-
san készülődtek az utolsó esti tábortűzre, és a hazautazás délelőttjére, amikor is a gye-
rekekért megérkeztek kipihent arcú szüleik, hogy mielőtt hazaviszik csemetéiket, egy 
kis előadás keretében meggyőződjenek arról, mi mindent tanultunk az elmúlt hét folya-
mán. Közben pedig folyamatosan szólt a nóta. Leginkább az, hogy „Józsi bácsi a csatá-
ban” (érdekes, Józsi bácsi most talán még ezért sem haragudott, inkább „nagy fehér bál-
násat” játszott a víz alatt „megbosszulva” egész éves „sérelmeit”). A hangulat tehát kivá-
ló volt. Külön dicséret illeti a gyerekeket azért, mert nagy odafigyeléssel és becsülettel 
segítették egymást a tábor folyamán, kisebbek és nagyobbak egyaránt.  

Ezúton is szeretném megköszönni minden szülőnek és az Önkormányzatnak a segít-
ségét, mellyel lehetővé tették, hogy így sikerüljön a táborunk, és legfőképpen annak a 
néhány szülőnek, akik éjt nappallá téve fáradoztak azon, hogy a tábor előkészítésében 
és levezetésében segítségemre legyenek: Máthé Ilonának, Szlobodnyikné Sas Ilonának 
és Für Zsuzsának.   

 Mészáros (Fias) Zsuzsanna 
művészeti vezető

A Csikófark együttes
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„Ha a TáncunkaT nézed,  
a szívünk szavaiT Hallod.” 

 Hogy mi a NÉPTÁNC? 
nemzeti- és kulturális örökség 
életmód 
párok összhangja 
Testmozgás 
állóképesség 
népi hagyomány 
család 

Kinek köszönheti egy gyerek a tánc szeretetét? Miben rejlik a varázs? Egy életre szól va-
jon? Azt hiszem, összetett dologgal állunk szemben, ha választ keresünk a kérdésre. Így 
a saját múltamban kezdtem el keresni erre először a választ. 

Édesanyám sokszor mesélte már, hogy az általános iskolát, ahová jártam, azért vá-
lasztotta, mert ott volt táncoktatás. Így már egész fiatalon volt szerencsém megismer-
kedni ezzel a művészettel. Fantasztikus tanárom volt, Tálas Ági néni a vidám óráival és 
hatalmas tudásával örökre beírta magát a szívembe. Nagyon szerettünk az óráira járni. 
Gyerekfejjel inkább a jókedv, a vidámság, a felszabadultság, a hangos nótázások és ter-
mészetesen a néptán lépések játékos elsajátítása volt a fontos. 

Majd egy baleset és költözés miatt búcsút kellett mondanom a barátoknak, Ági néninek és a 
táncnak is. A rövid kényszerpihenő után az új iskolámban, mely a Dunakeszi szívében találha-
tó Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola lett, Kollár Albin igazgató úr volt, aki bemutatott az is-
kolában táncoló diákoknak és később a tánctanároknak is. Így folytathattam szeretett hobbimat 
Dunakeszin, a Nap és Hold Táncegyüttesben. Hornyák Bálint és Ignéczi Gergely kezei között 
formálódott, bővült tovább a tudásom.  Ekkor nyílt lehetőségem arra is, hogy Erdélybe utazzak a 
Sóskúti fesztiválra, ami a mai napig üde színfoltja életemnek. A tánc újabb barátokat, egy új csa-
ládot ajándékozott nekem, amit ez az út elmélyített. Lassan 20 éve, hogy ezzel a vidám kis csa-
pattal elindultunk, hogy meghódítsuk a „Világot”. Emlékszem, Csörsz Ili néni bemerészkedett a 
Szent Anna-tóba, Poller Bence és Reszneki Domán ezalatt körbefutották azt. Mi pedig gyönyör-
ködtünk a minket körülvevő tájban. Felejthetetlen volt a Jézuskiáltó-hegy tetején magasodó ke-
reszthez való kirándulás, ahonnan megcsodálhattuk a lábunk alatt fekvő Székelykeresztúrt. Eze-
ket az élményeket pedig a Fesztivál koronázta meg, ahol viseletben vonult fel az összes szereplő. 
Leírhatatlan, amit olyankor átél az ember. 

Amikor fellépésünk volt, a közönség vastapssal köszönte meg a produkciónkat. Hiá-
ba volt meg a lelkesedésem, sajnos a középiskolát nehéz volt összeegyeztetni a tánccal, 
ezért ekkor lezárult egy korszak az életemben, de szokták mondani, ha egy ajtó bezárul, 
kinyílik egy másik. Ez nálam sem történt másképp.

Hét évvel később voltam olyan szerencsés, hogy ismét belecsöppentem ebbe a varázs-
latos világba, de nem táncosként, hanem nézőként. 



Visszaemlékezések

39

Mérhetetlen büszkeséggel töltött és tölt el a mai napig, hogy az öcsém – Horváth Zoltán 
Ádám – is a néptánc mellett tette le a voksát, és elsős kora óta nyomon követhetem a fejlő-
dését, kitartását. Jó érzés, mikor egy fellépés után a taps neki is úgy szól, mint annak idején 
nekem szólt. A táncot a Kőrösi Csikófark együttesében kezdte Fias Zsuzsa néni irányítása 
alatt, és Máté Mórictól tanulhatta és sajátíthatta el a tánclépések apróbb fortélyait. Jelenleg 
pedig Tóth Zoltán kezei között csiszolhatja tovább tudását. Bátran mondhatom, hogy ő is 
sokat kapott a tánctól és tánctanáraitól: barátokat, tartást, önbizalmat, alázatot, tanárai sze-
mélyében példaképeket, akiknek a jövőben méltó követője lehet. 

A néptánc a férjem, Tóth Zoltán életében van legrégebb óta jelen. Ő egészen kis 
kora óta táncol. Tánctudását színházi keretek között is megcsillogtatja, mint a Komá-
romi Lovas Színház táncosa, így példa lehet tanítványai számára is, akiket a Kőrösi 
Táncegyüttesben tanít. Ő a vezetője most az Árgyélus és a Nap és Hold csoportoknak, 
utóbbiban egykor én is táncoltam. Többször is volt lehetőségük bebizonyítani néptán-
cos körökben, hogy magas színvonalon megy a táncoktatás a Kőrösi Iskolában, me-
lyet arany, illetve kiemelt arany minősítéssel díjaztak. Az egész éves kemény munkát 
az iskola által nyújtott lehetőség koronázza meg azzal, hogy a gyerekek és tánctaná-
raik nyár elején Erdélybe utazhatnak a Sóskúti Fesztiválra. Ahogy látom – 20 év táv-
latából –, ez most is hatalmas élmény a gyerekeknek, hiszen ilyenkor találkozhatnak 
székelykeresztúri barátaikkal. A testvérvárosi kapcsolat másik üde színfoltja, hogy min-
den ősszel otthonainkban fogadhatunk egy csodálatos kultúrának egy piciny szeletét, 
hiszen a székelykeresztúri tánccsoportok ilyenkor tesznek látogatást nálunk, és magas 
színvonalú gálaműsor keretében osztják meg tudásukat egymással a gyerekek. 

Úgy gondolom, hogy abban, hogy ez a kulturális örökség tovább éljen és nemzedék-
ről nemzedékre szálljon, fontos szerepe van a szülőknek. Én anyukámnak tartozom 
ezért hálával, hogy biztosította a lehetőséget nekem. A szülők mellett a táncpedagó-
gus szerepe is legalább ilyen fontos, hiszen ő az, aki elülteti azt a magot a kisgyermek-
ben, amelyből gyönyörű 
virág lesz idősebb korá-
ra. Én azon szerencsések 
közé tartozom, akinek a 
néptánc, a népzene a mai 
napig jelen van a min-
dennapjaiban és örülök, 
hogy a tánc és zene sze-
retetét lehetőségem van 
átadni a férjemmel a lá-
nyunknak is. 

Tóth-Mohácsi Szilvi 
egykori táncos

Sóskút Fesztivál
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a csikófark TáncegyüTTes 2002-2003-as Tanéve  
megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 2002-2003  

Ez az év is sok próbával, gyakorlással, és a tavaly tanult táncaink javításával kezdődött. 
Nem sokáig váratott magára azonban az első fellépés sem, s ezt követte a többi szép sor-
jában. A Szent Imre templom kertjében új játszóteret avattak, s az ez alkalomból rende-
zett ünnepségre minket is meghívtak. Táncoltunk a repülőtéren a vállalkozók napján, s 
többször szerezhettünk örömet az Idősek Otthonában is. 

Számunkra az egyik legfontosabb fellépés az iskolánk által szervezett néptáncest. Itt 
nem csak mi mutathattuk meg tudásunkat, felléptek a Radnóti Gimnázium, a Széche-
nyi István Általános Iskola diákjai, a szintén a mi iskolánkban működő Nap és Hold 
táncegyüttes, Járom táncegyüttes, a budapesti Kincső táncegyüttes és vendégeink, a 
testvérvárosunkból érkező Székelykeresztúri Tanulók Háza néptáncegyüttese is. Másnap a 
Széchenyi Iskola által rendezett szüreti bálon „vezettük le” a Néptáncest fáradalmait.  

A tavaszi Kőrösi Gálán már az elkészült új koreográfiánkat, a Pusztafalusi táncokat 
is bemutattuk. 

A Tánc Világnapja alkalmából rendezett nagyszabású gálaműsoron a gimnázium 
táncegyüttese mellett sajnos csak mi képviseltük a néptánc műfaját. 

Ahogy az eddigi években is, az idén is a MOM Művelődési Központban ünnepelhettük 
együtt anyukáinkkal az Anyák Napját. Ér-
dekes élmény volt, hogy a Sárközi tánco-
kat a budapesti Babszem táncegyüttessel 
közösen adtuk elő. Csaknem százan vol-
tunk a színpadon. 

Tavasszal Dunakeszin első ízben ren-
dezték meg a Csillagjáró Hagyomány-
őrző Napokat, melyre mi is meghívást 
kaptunk. Itt is rendesen roptuk a táncot, 
és kóstoltuk a helyben készített rétest. 
Rögtön innen indultunk Fótra, ahol 
meglehetősen kis színpad, de lelkes kö-
zönség várt minket. 

Még iskolába jártunk, de már elkez-
dődött a nyár, amikor az idei év szá-
munkra legizgalmasabb programja kö-
vetkezett. Immáron másodszor jártuk 
meg Erdélyt. A hosszú út fárasztó volt, 
de megérte. Székelykeresztúron sok-sok 
segítőkész vendéglátó várt bennünket. 

Sóskút Fesztivál, 2003
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Az első ott töltött napunkon kirándulni mentünk. Útban a Szent Anna-tó felé meg-
álltunk egy kútnál, ahol magas vastartalmú, szénsavas víz (borvíz) buggyant fel, ame-
lyet fintorogva ugyan, de sokan megkóstoltunk. Nemsokára a „vallató” jéghideg vizé-
ben vallottuk be összes bűnünket. Voltunk a „büdös barlangnál” is, ahol kissé kelle-
metlen szagok áramlottak, de a felnőttek lelkesen üldögéltek az állítólag gyógyító be-
járatnál. Ezután a szent Anna-tó habjaiba vetettük magunkat. Nem fürödtünk túl so-
kat, mert a víz legfeljebb 20 fokos lehetett. A tó kráterének szomszédságában található 
a Mohos-láp. Idegenvezetővel jártunk itt körbe, aki elmondta, hogy a tőzeg alatti víz-
mélység akár az 56 métert is elérheti. Mezítláb voltunk, és olyan érzésünk volt, mint-
ha szőnyegen járnánk. A lápból kifelé jövet faszénen sült kürtöskalácsot kaptunk. Ak-
kora volt, hogy alig győztük megenni. A kirándulás másnapján, kissé talán fáradtan in-
dultunk a Sóskút Fesztiválra. A nagy izgalom azonban hamar kiűzte belőlünk a fáradt-
ságot. A felvonulásnál mi meneteltünk elöl, s úgy éreztük, hogy a műsorban is nagy si-
kerünk volt. A délutánt a vendéglátó családokkal töltöttük. Volt, akit strandolni vittek, 
volt, aki a paraszti állattartás gyönyörűségeivel ismerkedett meg, és volt, aki a kenyér-
sütés fortélyaiba kóstolhatott bele.  

Másnap korai kelés után fájdalmas búcsú következett. Nehéz szívvel hagytuk ott kedves 
vendéglátóinkat. Hazafelé megálltunk Korondon. Itt mindenki vásárolhatott valami emlé-
ket. Miután felszálltunk a buszra, meg sem álltunk Dunakesziig. Késő este értünk haza. A 
szüleink az iskolánál vártak minket. Nagy örömmel ugrott mindenki anya és apa nyakába. 

Alig ért véget a tanév, mi már indultunk is Balatonlellére, szokásos edzőtáborunkba. 
A Déli pályaudvaron csaknem 50 gyereket búcsúztattak szüleik. Próbák szokás szerint 
minden nap voltak. A kicsik kettő, a nagyok három órát táncoltak naponta. Dél-alföl-
di és székelyföldi táncokat tanultunk Zsuzsa nénitől és Józsi bácsitól. Az a csoport, aki 
éppen nem táncolt, Ancsa nénivel kézműveskedett. Galga menti mintával hímeztünk 
keszkenőt, nemezeltünk, batikoltunk, bőr tolltartót készítettünk, kavicsot, szövetet dí-
szítettünk szalvétatechnikával, többféle fonást, szövést tanultunk. Minden nap füröd-
tünk a Balatonban legalább kétszer. Vad játékokkal pihentük ki a próbák fáradalmait. 
A kirándulós napon Tihannyal ismerkedtünk. Mivel a sok munkától fáradtak voltunk, 
nem kellett a komptól felgyalogolnunk a hegyre. Az Apátságig egy kis nosztalgiavonat-
tal gurultunk fel. Innen már gyalogosan közelítettük meg a barátlakásokat és az Apát-
ságot. Ellenőriztük a tihanyi visszhangot, működött.  

Az utolsó esti tábortűznél rengeteg vidám, szórakoztató, a próbákról, kirándulásról szóló 
műsort adtunk elő, és sokat énekeltünk. Ezen az éjszakán – most már bevallhatjuk – az 5-ös 
és 6-os szoba lakói titokban buliztak is. Pénteken a szüleinknek szóló bemutató után együtt 
fürödtünk egy utolsót, aztán indultunk haza. Napokba telt, míg kipihentük magunkat. 

Reméljük, hogy kis beszámolónkból kiderül, hogy nem volt eseménytelen a 2002-
2003-as évünk sem. Kíváncsian várjuk, hogy vajon a következő tanév is rejteget-e ha-
sonló izgalmakat. 

Hoffman Eszter, Tóth Adrienn 
3.c osztály 
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sajáT mesevilágunk – a népTánc  

Hét éves voltam, épphogy elkezdődött az iskola. Édesanyám kapott egy papírt, hogy 
milyen foglalkozásokra lehet majd járni délutánonként. Csak annyit kérdezett, hogy 
„Nem akarsz néptáncra járni?” Nagyon lekötötte valamilyen játék a figyelmem, nem is 
igazán hallottam a kérdést, csak annyit válaszoltam: „Felőlem, járhatok.” Ilyen apró mo-
mentummal olyan irányba indult el az életem, amiért örökké hálás leszek.  

Az első évfolyamosok közül olyan sokan jelentkeztünk a Csikófark néptáncegyüttesbe, 
hogy külön csoport indult. Imádtam a próbákat, a fellépéseket, az első táboromat, és ra-
jongtam a pörgős szoknyáimért is. De év végére egyedül maradtam a csapatból. Volt, 
hogy az osztálytársaim kifigurázták a néptáncot, szekáltak miatta, de engem nem ér-
dekelt. Annyira élveztem minden egyes próbát, táncot, a népdaltanulást, az utazásokat 
végre a nagyokkal, hogy nem érdekelt olyan véleménye, aki nem néptáncos. Mert olyan 
embereket ismertem meg, akikkel minden egyes találkozás olyan, mintha időt utaz-
nánk a hagyományok útján. És olyan szál köt össze minket, amit egy kívülálló nem iga-
zán tud megérteni. Az évek során egy olyan csapat kovácsolódott össze a néptánc által, 
akikkel évek óta tartjuk a kapcsolatot, találkozunk, táncházakba járunk, pedig ezerfelé 
fújt minket már a szél, de sok-sok év emlékei tartanak minket össze, hiszen együtt nőt-
tünk fel egy saját mesevilágban. 

Aki valaha néptáncolt, az azt is tudja, hogy a néptánc egy igazi sport. A sok gyakor-
lás fájdalmat, izomlázat, izzadságcseppeket okoz. De olyan tudást is ad, amit már nem 
lehet tőlünk elvenni. Ez az a sport, amit ha igazán szívvel-lélekkel csinál az ember, ki 
fog tűnni a tömegből, észre fogják venni, ha sokat gyakorol, ha tényleg akarja. Hiszen a 
nagy táncosok nem a technikájuk, hanem a szenvedélyük miatt válnak naggyá. 

A táncház. Szerintem, ez egy laikus számára annyira megfoghatatlan tud lenni, hogy 
elmagyarázni nem is nagyon lehet. Hogy van egy helyiség, ami tele van táncos lábú leá-
nyokkal és legényekkel, akik csak arra várnak, hogy a zenekar kezdje el végre húzni. És 
ha megszólal a muzsika, egy ütem múlva tudják a táncosok, hogy ez éppen melyik táj-
egységnek melyik tánca, és mit is kell rá lépni. Van, aki azért megy, hogy a barátaival el-
töltsön egy újabb felejthetetlen estét, van, aki meg akarja mutatni, hogy milyen vagány 
lépéseket tanult, és van, aki le akar venni a lábáról valakit a tánctudásával. Mindeneset-
re egy saját világot hozunk létre, míg meg nem virrad.  

És a mai napig, ha bárki megkérdezi, miért szeretem a néptáncot, csak annyit tudok 
felelni: miért ne szeretném? Ámulatba ejtő dallamok, bámulatos táncok minden táj-
egységen, és mindegyik különbözik egymástól, de mégis egybefonódik a hagyományok 
megbecsülése által. Olyan személyeket, közösségeket forraszt egybe akár több szász ki-
lométeres távolságban is, akik a néptánc nélkül még csak nem is hallottak volna egy-
másról. Így jutottunk el mi is számtalanszor Erdélybe, voltam Bulgáriában, Lengyelor-
szágban és Szlovákiában is, volt lehetőségem nemzetközi táncfesztiválokon a magyar 
néptáncot képviselni. 
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Nagy köszönettel tartozom Fias Zsuzsannának, Gubik Józsefnek és Máté Móricnak, 
akik megszerettették velem olyannyira a néptáncot, hogy már 15 éve űzöm, és soha 
nem szeretném abbahagyni. Pedig jelenleg bűnügyi nyomozónak tanulok, mégsem tu-
dom elképzelni az életem néptánc nélkül: „Minden olyan napot elveszettnek kell tekin-
tenünk, amelyen nem táncoltunk legalább egyszer.” (Nietzsche) 

Balogh Regina 
egykori táncos 

a csikófark TáncegyüTTes 2003-2004-es Tanéve  
megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 2003-2004 

Ez az év is sok fellépést tartogatott a Csikófark táncegyüttes számára. Alighogy elkez-
dődött az iskola, máris nekiláttunk a készülődésnek, a nyáron tanult dél-alföldi táncok-
ból koreográfiát állítottunk össze.  

Az első fellépés az Öregek Otthonában volt, ahol nagy sikert arattunk. Egy nappal ké-
sőbb a reptéren, a Vállalkozók Napján mutattuk be tudásunkat, majd kézműves fogla-
kozások, játékok vártak minket. 

A tánccsoport számára a legfontosabb fellépés a néptáncest, amit az iskolánk szervez. 
Most is jöttek hozzánk Székelykeresztúrról táncosok és focisták. Itt nem csak mi mutat-
hattuk meg tudásunkat a nézőknek, a fellépők között szerepelt a Radnóti Miklós Gim-
názium tánccsoportja, a Nap és Hold Táncegyüttes, a székelykeresztúri Tanulók Háza 
zenekara és tánccsoportja, és még sokan mások. Alig pihentük ki az est fáradalmait, a 
következő napon a szüreti felvonuláson léptünk fel. Az eső esett, de mi vidámak vol-
tunk. Most is sok színes program várta az érdeklődőket. Különböző játékok, táncház, 
kézműves foglalkozások.  

Október 9-én az elsősöket köszöntöttük. Minden alsós osztály kedveskedett az első-
söknek, valaki egy vidám műsorral, valaki egy kis aprósággal. December 15-én a nyug-
díjasok karácsonyi ünnepén léptünk fel. Nagyon örültek nekünk, és mindenkinek tet-
szett a műsorunk. Fellépésünket csokival jutalmazták. 

Karácsony után volt időnk egy kis pihenésre. Legközelebb március 15-én léptünk fel 
a budapesti Millenáris Parkban. A fárasztó egész napos tánc után megkaptuk életünk 
első fizetését, és az elismerést, hogy milyen jól táncolunk. Március 20-án Fótra látogat-
tunk, ahol a Néptánc Fesztiválon léptünk fel. Ebben az évben is megrendezték a Kőrösi 
Napokat lezáró Kőrösi Gálát, ahol mi is szerepeltünk. Április 24-ét, a Tánc Világnapját 
mi is tánccal köszöntöttük. Minden évben megrendezik a MOM Művelődési Házban 
az Anyák napi néptáncfesztivált. Most a pusztafalusi és dunántúli táncok mellett dél-al-
földi koreográfiánkat is előadtuk.  

Egyszer voltunk táncházban is Pesten, ahol két éneket is megtanultunk, és sokat tán-
coltunk. Este fáradtan és fájó lábakkal érkeztünk haza. 
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Mint minden évben, most is meghívták tánccsoportunkat Erdélybe. Mindenki iz-
galommal várta az utat, ami hosszú és fárasztó volt, de megérte. A vendéglátók na-
gyon örültek nekünk. A Sóskúti Fesztiválon jól szerepeltünk. Sajnos csak pár nap volt 
az egész, de azt sikerült tartalmasan eltöltenünk. A legemlékezetesebb kirándulásunk 
a parajdi sóbányába vezetett. Itt nem győztük bejárni a földalatti folyosókat, termeket, 
sőt még játékra is volt lehetőségünk egy fából készült játszótéren. Hazafelé megálltunk 
Korondon, ahol az egész utca tele volt kis boltokkal. Itt volt egy óránk, hogy vásároljunk 
a különböző kézműves remekekből. Erdélyből mindenki élményekkel teli tért haza. Re-
méljük, hogy jövőre is elmehetünk. 

A tanév végén Boldogkőváraljára mentünk táborozni. A balatoni táboroktól eltérő-
en itt víz nem volt, de azért egyszer elmentünk fürödni a miskolci barlangfürdőbe, ahol 
szokásunkhoz híven Józsi bácsit nyúztuk. A tábor alatt sokat kézműveskedtünk, ját-
szottunk, TÁNCOLTUNK ÉS NEVETTÜNK. 

Reméljük, hogy a jövő év is ennyi izgalmas kalandot tartogat a Csikófark táncegyüt-
tes számára. 

Bakti Vivien (7.b)

Csikófark együttes
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az első népTáncóra - TanárkénT

„A mosoly legrövidebb út két ember között,  
a tánc pedig legrövidebb út két lélek között.” 

 
Mintha a legelső iskolai táncpróbámat mutatná be ez az idézet. Emlékszem, hogy meny-
nyire izgultam – vajon elég leszek e? – emlékszem, hogy mennyire készültem – vajon jó 
lesz? – emlékszem, hogy mennyire szerettem volna, ha sikerül. És így is lett! A legelső 
próbán izgatottan vártam a gyerekeket. A legjobb és legtöbb tudásomat szerettem volna 
átadni nekik egy foglalkozás alatt. Nagyon sok mindennel készültem: hagyományok-
kal, szokásokkal, népviselettel, történetekkel, játékokkal, mondókákkal, ami csak szó-
ba kerülhet egy néptáncórán egy egész tanévben – igen, egy egész tanévben.  Olyan 
sok mindennel, hogy az eltelt 15 percnél kétségbe estem: Nem tudom megcsinálni! Ek-
kor az egyik kislány a bemutatkozásnál elmesélte: ma új népdalt tanultak. Boldogan 
énekelte el nekünk. Boldogan kapcsolódtak be a többiek is az osztályomból, mert azt a 
dalt ma tanulták tőlem délelőtt. Nem árultuk el a többieknek, hanem elkezdtük játsza-
ni. Játszottunk és énekeltünk, és elkezdtünk táncolni. Tekeredtünk, csavarodtunk, tap-
soltunk, csujogattunk, nevettünk és mókáztunk. Akkor, abban a pillanatban kezdődött 
el igazán az óránk. Akkor és még tovább maradt meg bennem újra az a hangulat, amit 
magam is átéltem gyerekként és felnőttként.  

Azóta is emlékszem, ahogy a gyerekek boldog, mosollyal teli arccal köszöntek a pró-
bák elején és végén, éreztem, ez az, ami a sokféle utat egy közös csoportba tereli a nép-
tánchoz. Egy olyan csoportba, ahol nem csúfolódunk, csak ha farsang ideje van, ahol 
nem lépünk át a másikon, csak ha bakugrást gyakorlunk a fiúkkal. Ha mégis gondunk 
volt, akkor őszintén, egyből megoldottuk. Csak a néptáncot és minden „hozzátartozó-
ját” vihették haza. Mint minden alkalommal: azt a mosolyt, amivel eljöttek a próbára, 
azt a táncot, ami mindenkit összeköt. A Kőrösi Táncegyüttes Napraforgók csoportjá-
tól mindig ezt kaptam: mosolyt, táncot és szeretetet. Gyakran fűszereztük ezt a recep-
tet mókával és játékkal, kemény munkával és fi-
gyelemmel, vidámsággal és kacagással. Bárme-
lyiket is használtuk, mindig együtt voltunk. Ezt 
láthattam minden fellépésnél a gyerekeken is.  

Bízom benne, hogy több év múlva, ha eze-
ket a sorokat a táncos gyerekek is visszaolvas-
sák, eszükbe jut, hogy hogyan „Tekeredik a kí-
gyó, tekereg a fára, addig, addig tekeredik…” 
míg egy egész életet körbefon.  

Bánka Mónika 
tánctanár 
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Városi NéptáNc Gála
elhangzott 2007. szeptember 28-án

Jó estét kívánok Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégeink, 
kedves szülők, gyerekek és kollégák! 

13. alkalommal gördül fel a függöny Néptánc Gálánkon. 13. alkalommal tudatjuk ki-
csikkel és nagyokkal, hogy iskolánk egyik legfontosabb pillére a hagyományápolás. 13. 
alkalommal tapasztalhatjuk, hogy városunk polgárai, és vezetői támogatják hagyo-
mányteremtő szándékunkat. 13. alkalommal bíztatnak bennünket, hogy tápláljuk gyöke-
reinket. 13. alkalommal van lehetőségünk megmutatni, hogy nemzeti értékeink egyik leg-
nagyobb kincse a magyar néptánc. 13. alkalommal hirdethetjük, hogy ősi néptánc-művé-
szetünk nem múló divat, hanem nemzeti életünk szerves része, fennmaradásunk egyik zá-
loga. Köszönettel tartozunk tehát mindazoknak, akik e kultúra fenntartásában támogat-
nak bennünket. Szeretettel köszöntöm ez alkalomból Dunakeszi város megjelent vezetőit. 

Külön tisztelettel köszöntöm néptáncestünk megteremtőjét, az évente ismétlődő ün-
nepek atyját, Hornyák Bálint táncmester urat. 

Több történelmi esemény ad különös hangulatot mai rendezvényünknek. Néhány órája ke-
rült aláírásra egy újabb testvérvárosi szerződés, Dunakeszi és a lengyelországi Stary Sacz vá-
rosával. Ez alkalomból további három testvérvárosunk küldöttei is megtiszteltek bennünket. 

Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel üdvözlöm tehát a lengyelországi Stary 
Sacz város képviselőit, az olaszországi Casalgrande küldötteit és a székelyföldi 
Székelykeresztúrról érkezett barátainkat. 

Első miniszterelnökünkre, gróf Batthyány Lajosra emlékezünk a napokban iskolánk-
ban. Az ez alkalomból meghirdetett szavaló és énekversenyünk győzteseit hallották az 
imént. A Radnóti Miklós Gimnáziumból Tóth Enikőt, a székelykeresztúri Petőfi Sán-
dor Általános Iskolából Ciocan Ágnest, és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolá-
ból Kammerer Márkot. A leány kórus tagjai: Balogh Regina, Becser Vanda, Fernandez 
Bianca, Frech’ Lívia, Leszkovszki Anna, Leszkovszki Flóra, Leszkovszki Emma, Matány 
Vivien, Mészáros Sára és Tóth Adrien. 

S végül, újabb hagyományt teremtettünk iskolánkban. Második alkalommal rendez-
tük meg a testvériskolai napot a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola peda-
gógusaival és diákjaival. E rendezvények egyik koronája a mai Néptánc Gála.  

A magyar tánc tartásával, formáival, különös lelkületével messze kimagaslik más 
nemzetek táncai közül. Tánc közben a magyar ember szinte semmit sem tud a körü-
lötte levő világról. Arca, tartása, egész lénye a tánc hatása alatt áll.1 Ezt kínáljuk ma 
mi is Önöknek! Adjuk át magunkat a tánc lendületének. Hagyjuk, hogy mámorítóan 
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hasson ránk. Váljunk erre a pár órára mi is táncossá, aki mit sem tud a környező vi-
lágról. Elsőként széki táncrendet láthatunk a székelykeresztúri Mákvirágok együttes-
től. A csoport a világhírű, a Földön sok helyütt megfordult Pipacsok együttes utánpót-
láscsoportja. Vezetőik: Mátéfi Zita és Mátéfi Csaba. 

A következő két műsorszámban kicsiket és kicsivel nagyobbakat láthatunk. A Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola Csikófark néptánccsoportja Dunántúli dudálást és ug-
róst ad elő. Vezetőik: Mészáros Tiborné és Gubik József. Utánuk a Farkas Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási Iskola Rokka néptáncosai következnek. Műsorszámuk: Szat-
mári páros tánc. Művészeti vezetőik: Gyúróné Domján Andrea és Gyúró Tamás. Az 
együtteseket Mészáros Tibor és zenekara kíséri. 

Ismét a székelykeresztúri Mákvirágok következnek. Alsósófalvi farsangtemetést ad-
nak elő. Műsorszámuk után 15 perc szünet következik. 

A székelykeresztúri Tanulók Háza Népi zenekara zenélt. Az 1976 óta működő együt-
tes olyan népdalokkal örvendeztetett meg bennünket, melyekben legalább egyszer elő-
fordult a csillag szó. Az együttes nem csak Székelyföldön elismert, hanem itt Magyar-
országon is több fellépés van már mögöttük. Az együttes alapítója és vezetője: Nagy 
Lajos. Ismét a kicsik és a nagyok következnek. A Csikófark együttes Rábaközi táncok-
kal örvendeztet meg bennünket. Őket követi a Duna Gyöngye néptánccsoport, mely-
nek tagjai a Radnóti Miklós Gimnázium néptánccsoportjából nőttek ki. A mai napig 
az együtt táncolás öröme tartja őket össze.  A már főiskolás vagy egyetemista fiata-
lok minden héten szakítanak időt arra, hogy táncoljanak, itt a József Attila Művelő-
dési Központban. Sikeres külföldi turnékat tudhatnak maguk mögött Csehországban 
és Lengyelországban. Művészeti vezetőik: Gyúróné Domján Andrea és Gyúró Tamás. 

Az 5 éve alakult székelykeresztúri Mákvirágok utolsó előadása következik. Felcsíki 
táncokat mutatnak be. 

Marosszéki forgatós következik a Duna Gyöngye együttes tolmácsolásában. Táncuk-
hoz a talpalávalót Mészáros Tibor és zenekara húzza. 

Estünk utolsó bemutatójához értünk. Itt az alkalom, hogy az eddig látott magyar 
néptánckincset összevessük más nemzetek táncaival. Történetesen a lengyel néptánc-
cal. A most következő együttes Dunakeszi legújabb testvértelepüléséről érkezett, Stary 
Saczból. Két éves múlt áll mögöttük, de már számos külföldi szereplésen bizonyították 
rátermettségüket. Jártak Lőcsén, Keszthelyen, s most Dunakeszin. Fogadjuk őket nagy 
szeretettel. Táncukat saját zenekaruk kíséri.  

Kárpáti Zoltánné

a Gála műsorvezetője
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gyermek népTáncfeszTivál a 
székelykereszTúri sóskúTon 

megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola évkönyvében, 2008-2009 

Iskolánk néptánccsoportjai ismét meghívást kaptak az erdélyi Székelykeresztúr hagyo-
mányos néptáncfesztiváljára, a Sóskút Találkozóra. 

Idén mindhárom néptánccsoportunk képviseltette magát a jeles eseményen: Tóth 
Zoltán néptáncoktató vezetésével a Nap és Hold néptánccsoport 14 kis első osztályos 
táncosa; Mészáros Tiborné, Gubik József és Máté Móric néptánctanárok irányításával 
a Csikófark néptáncegyüttes kicsik és nagyok csoportjának tagjai. 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 néptánccsoport tagjai a Rad-
nóti Miklós Gimnázium, illetve a Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
képviseletében – így összesen 96 fő képviselte Dunakeszit Székelykeresztúron. Örül-
tünk, hogy a város önkormányzatának Művelődési és Közoktatási Bizottsága ebben az év-
ben is támogatni tudta az utazást, csökkentve ezzel az utazó gyerekek és családok anyagi 
terheit.  Nagy izgalommal készültünk, hiszen első osztályosokkal még sosem keltünk útra. 
Hálásak vagyunk a szülőknek, hogy bíztak bennünk, és elengedték csemetéiket. 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 útnak a két autóbusz 
és követtek bennünket a kocsival utazó családok. A kicsik szokatlanul jól bírták a hosz-
szú 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 tortatermében köszöntöttek bennünket. Simó Ildikó igazgató 
asszony kedves szavai után a vendéglátó családok és gyermekek megismerhették egy-
mást. Köszönet a nagyszerű szervezésért és azért a figyelemért, hogy a kicsi gyermeke-
ket kettesével-hármasával szállásolták el, hogy könnyebben legyőzzék a honvágyukat. 

Másnap reggel kirándulni indultunk. A Sóvidéket jártuk be. Érdekes legendákat, 
történeteket ismerhettek meg a gyerekek Székelykeresztúrról és Székelyudvarhelyről. 
Megemlékeztünk a nagygalambfalvi költő, Kányádi Sándor 80. születésnapjáról. Tisz-
telegtünk a legnagyobb székely, Orbán Balázs, majd az író Tamási Áron sírjánál. A gye-
rekek számára a nap legérdekesebb része a parajdi sóbánya meglátogatása volt. A ha-
talmas teret azonnal birtokukba vették – kihasználták a tárnákban kialakított játszótér 
nyújtotta lehetőségeket, s fáradhatatlanul futkároztak a hatalmas méretű termekben. 
Kétórai lent tartózkodást követően érkeztek a felszínre – egymást túlharsogó élménye-
ikkel. Szovátára indultunk tovább, a Sóvidék fürdőközpontjába, hogy megtekintsük a 
különleges fekvésű és gyógyhatású Medve-tavat. A gyerekek ámulattal hallgatták, ho-
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gyan keletkezett a tó, miért tartja meg a meleget, s miért nem lehet belefulladni, annak 
ellenére, hogy nagyon mély. A kellemes napot korondi vásárlás zárta. 

Vasárnap reggel a kísérő anyukáknak köszönhetően minden kislánynak gyorsan el-
készült a hajfonata és pántlikája. Felkerült a népviselet, ráncos szoknya, bő búz, a fiúk-
nak csizma, kalap, mellény és bő gatya. A katolikus plébánia előtt gyülekeztek a tán-
cosok. A szervezők hamarosan besorolták a dunakeszieket is a felvonulók közé. Máté 
Móca bácsi vitte büszkén a „Kőrösisek” tábláját. A menet keresztúri fúvósok zenéjé-
re indult, s vonult végig a városon. Az érdeklődők nagy tömege, lelkesítő tapsa jókedv-
re 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 üdülővöl-
gyébe, a Sóskútra. A hangulatos szabadtéri helyszín különleges hangulatot kölcsönöz a 
fesztiválnak. Óriási népforgatag, családi piknik, különböző tájegységek népviseletébe 
öltözött lányok és legények, népzene, kürtöskalács-sütés teszi még feledhetetlenebbé a 
fesztivált. A fellépő táncosok 11 órától 16 óráig követték egymást. A szervezők körülte-
kintő figyelme mindenre kiterjedt. Hegyi Gergely, a székelykeresztúri Tanulók Háza ve-
zetője ajándékokkal kedveskedett a csoportvezetőknek és a fellépőknek. Minden gyer-
mek kapott üdítőt, édességet, s a program végén ebéddel kínáltak bennünket. Több csa-
lád maradt még kint a völgyben a műsort követően is flekkent sütni, beszélgetni.  

Néptánccsoportjaink hatalmas sikert arattak. A kicsik hangosítás nélkül, óriási aka-
raterővel és lelkesedéssel énekelték be a nagy teret, s táncolták el a kiszehajtást és a felvi-
déki polgári táncot – melyet a közönség tapsviharral jutalmazott. A Csikófark táncosai 
többször is színpadra léptek – produkcióikról az ottani szakemberek elismeréssel nyi-
latkoztak, s a közönség is megkülönböztetett figyelemmel várta és kísérte előadásukat. 
Mátéfi Zita és Csaba táncoktatók, a világhírű Pipacsok Néptánc Együttes tagjai, a duna-
keszi néptáncosok kapcsolattartói, programszervezők gratuláltak néptáncosainknak és 
vezetőiknek az elmúlt évben elért eredményeikért és látványos fejlődésükért. 

A napot – néptánctanárunk, Mészáros Tiborné kezdeményezésére – táncházzal zár-
tuk. Kicsik és nagyok, magyarországi és erdélyi magyarok együtt ropták az ottani mű-
velődési házban este 7-órától 9-ig. 

Hétfőn reggel kicsit álmosan, kicsit fáradtan, néhányan a búcsúzástól kisírt szemmel 
szálltak fel az autóbuszra. Vendéglátóink mindent megtettek azért, hogy jól érezzük 
magunkat. Rajtuk kívül vezetőtársamnak, kollégámnak köszönhetem, hogy minden 
zökkenőmentesen 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 cso-
portjainktól hétfőn kora reggel. Megegyeztünk, hogy szeptemberben, itt Dunakeszin, a 
Kőrösis Néptánc Gálán találkozunk újra.  

A két autóbusz a kora esti órákban gördült az iskola elé, ahol a szülők örömmel és 
büszkén ölelték magukhoz „világot járt” apróságaikat. Nagyszerű volt ez a négy nap er-
délyi barátainknál! 

Kárpáti Zoltánné
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Hogyan is kerülTem kapcsolaTba a Tánccal? 

Bár nálunk is egyre kedveltebbek a latin-amerikai táncok, azért örömmel tölt el engem, 
hogy mi magyarok is büszkélkedhetünk nagyszerű ritmussal, koreográfiával, néptán-
cunk csodálatos kifejezőerejével. Éppen ezért nemcsak az élethelyzetek, életörömök, a 
vidámság, az ünnepek kifejezésére, hanem egyben művészeti értékek megjelenítésére 
is nagyszerű lehetőséget teremt néptáncunk. Így, mint alkotó ember természetes figye-
lemmel kísértem és támogattam feleségemmel együtt fiunk, Marci néptáncos tevékeny-
ségét kisiskolás korától. Ő barátai révén került kapcsolatba a Kőrösi iskola Zsuzsa néni 
és Józsi bácsi által vezetett néptánccsoportjával. 

Dunakeszi testvérvárosainak életében is nagy jelentőséggel bír a hagyomány néptánc 
formában való gondozása, megőrzése. Így gyakran eljutottunk Székelykeresztúr ünne-
peire, ahol csodálatos körülmények között mutathatták meg egymásnak a fiatalok vir-
tusukat, tudásukat. Az egyik ilyen ünnepi néptánctalálkozó napján igen borongós, esős 
reggelre ébredtünk. A rendezők bizakodtak, sőt kimondottan tartották magukat ah-
hoz, hogy nem marad el a tánc. Így lett! Percekkel a kezdés előtt elállt az eső, még a Nap 
is megmutatta magát. Csodálatos táncokat mutattak be a fiatal iskolásokból álló tánc-
együttesek. Felemelő élmény volt látni az arcukon a természetes öröm érzését, a vidám-
ságot, a jókedvet. Én is belemerültem abba, amiért is hívtak és jöttem is mindig. Készül-
tek a fotók, hogy általuk megpróbáljam átadni másoknak is azt az élő élményt.

Megpróbáltam a gépemmel az objektívemen keresztül együtt mozogni, érezni a szín-
padon a ritmusba belefeledkező fiatalokkal. Megpróbáltam a képekben a kompozíció 
által érzékeltetni a táncra ható zene felerősítő hatását is. Perdültek a fiúk, lányok, lib-
bentek szoknyák, villantak bokák, combok, lendültek kezek, együtt dobogott a színpad 
a lélekkel, a szívvel, az időtlenné váló idővel, miközben készültek a képek.  Majd újra 
csend, a Nap ismét elbújt a gomolygó felhők takarásában, melyek ismét elengedték az 
eddig fogságukban tartott esőt. A közönség szinte egy emberként állapította meg, hogy 
a tánc az égieknek a kedvére is van, hiszen éppen addig nem esett az eső, amíg tartott.  

Természetesen a képek elkészültek, melyeket átadtam Albin bácsinak, a Kőrösi isko-
lának is, hogy bármikor fel lehessen eleveníteni az ünnepi eseményeket, a táncot, a han-
gulatot, az utazást. Még az erdélyi tájakról és látnivalókról is készítettem képeket, ame-
lyeknek Erzsike néni örült nagyon, hiszen a programokról ő gondoskodott. 
De készült még egy fotó, amivel önmagamat, mint alkotó embert ajándékoztam meg, 
amit igyekeztem mindenkinek átadni. Úgy érzem ezen a fotón azt sikerült megmutatni, 
amit ott, akkor, abban a két órában az esőfelhők alatt, a fiatalok leírhatatlan örömtán-
cában, dübörgő színpad, lebbenő szoknyák, a lélek és szív időtlen emelkedettségében 
érezhetett mindenki az égiekkel együtt, s én a fényképezőgépem lencséjén keresztül. 

Ezt a képet gyakran kiállítom mások biztatására is. Az idén nyáron is látható volt a 
Dunakeszi DunArt Galériában. A címe: Tűzkörtánc.

Peti Sándor fotóművész 
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városi népTánc gála  
2009. szeptember 26. 

„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, 
hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be.” (Cezare Negri) 

2009. szeptember 26-án került megrendezésre iskolánk szervezésében a Városi Nép-
táncest. Hármas ünnepet ülhettünk ezen a napon, hiszen most köszönthettük 15. alka-
lommal néptánckedvelő vendégeinket a József Attila Művelődési Központ ünnepi dísz-
be öltözött termében. Ezen az esten vette át városunk polgármestere Pest megye Mil-
lenniumi zászlaját a megyei Közgyűlés elnökétől. Végül, de nem utolsó sorban, most 
köszönthettük először legifjabb testvérvárosunk, Ravda gyermek tánccsoportját a fellé-
pő hazai és külföldi együttesek sorában. 

Beszélhettünk bár különböző nyelveken, de volt egy közös nyelvünk, melynek mon-
danivalóját szavak nélkül is megértettük mindannyian. Ez a közös nyelv nem más, mint 
a tánc. „A táncban benne van a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt. Az egyik ember 
ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne tetszene a tánc.” (Kalidásza) 

Gálaestünket a Nagy Lajos tanár úr vezette székelykeresztúri Tanulók Háza népi ze-
nekar szászcsávási dallamai nyitották meg, majd öt ország táncosai segítségével lép-
tünk be a néptánc varázslatos világába. Fellépő együtteseink: a Széchenyi István általá-
nos Iskola táncegyüttese, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nap és Hold és Csi-
kófark táncegyüttese, a székelykeresztúri Mákvirágok táncegyüttes, a Duna Gyöngye 
táncegyüttes. Előadásukban láthattunk széki, mezőségi, Galga menti, rábaközi, sárkö-
zi, vajdaszentiványi, szatmári táncrendet; és a Rokka együttesnek köszönhetően íze-
lítőt kaphattunk a szenvedélyességgel átitatott, fényeffektusokkal kiegészített modern 
néptáncból. Gálaestünk második részében a külföldi táncegyütteseké volt a főszerep. A 
Casalgrandéból érkező Obiettivo Danza tánccsoport standard táncokkal kápráztatta el 
a közönséget. Őket a bolgár Dolce Delcsev Művelődési Központ gyermek táncegyüt-

tese, majd Stary Sacz együttesé-
nek fergeteges ének- és néptánc-
bemutatója követte. 

Azt gondolom, ezen a gálaes-
ten kicsik és nagyok; székelyek, 
bolgárok, lengyelek, olaszok, 
magyarok egyaránt meglelték 
a lelkünknek tetsző gondolato-
kat, mely közös nyelvünk, a tánc 
szárnyán jutott el hozzánk. 

Bódai Edit

A lengyel Şadeczoki együttes a Gálán
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 minden érdeklődőT elkáprázTaToTT 
a pazar népTánc gála  

Tudósítás az évzáró néptáncgáláról, 2010. 05. 29. 

Május utolsó szombatjára kaptak meghívót iskolánkba azok a szülők, akiknek gyerme-
kei iskolánk néptáncegyüttesének tagjai. A három csoportot magába foglaló együttes év 
végi vizsgaelőadását láthatták az érdeklődők. 

Iskolánk aulája zsúfolásig megtelt a szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal és ismerősök-
kel. A tánc, és a magyar tánchagyomány ünnepévé vált ez a délután. Az egymást követő fel-
lépő csoportok minden alkalommal kivívták produkciójukkal a közönség vastapsát. 

Ismét nagyszerű összefogás született. A szülők süteménnyel és üdítővel készültek az 
alkalomra, így méltóképp tudtuk megvendégelni a szereplő gyerekeket és az érdeklődő 
nézőket egyaránt. Iskolánk pedagógusai a szervező munkán túl az ünnepélyes környe-
zet kialakításában vállaltak részt. Így terített asztalok mellett foglalhattak helyet a né-
zők, s terített asztalok várták a fellépést követően a néptáncosokat is.  

A programot a Kőrösi Néptánc Együttes menedzsere, Dászkál Dóra tanítónő nyitotta 
meg. Kedves szavaival elsorolta az idei év eredményeit és számba vette a jövő elképze-
léseit. Köszönetet mondott minden támogatónknak, elsőként Dunakeszi Önkormány-
zat Művelődési és Közoktatási Bizottságának. 

Ezt követően Kárpáti Zoltánné igazgató asszony köszöntötte a megjelenteket, majd kis aján-
dékcsomaggal köszönte meg az iskolai néptánc ügyéért sokat vállalóknak az éves munkáját: 
•	 Mészáros Zsuzsa művészeti vezetőnek az évtizedes táncpedagógusi tevékenységét, 
•	 Bódai Edit igazgatóhelyettes asszonynak a táncházprogram bevezetését és sikerét 
•	 Dászkál Dóra tanítónőnek a menedzselést 
•	 Gubik Józsefnek, Máthé Móricnak és Tóth Zoltánnak a táncpedagógusi tevékenységét. 

A műsort a legkisebbek, az Árgyélus néptánccsoport tagjai kezdték – bájos műsorukkal 
azonnal elvarázsolták a közönséget, és óriási sikert arattak. Őket követték a Nap és Hold 
néptánccsoport, majd a Csikófark csoport kicsijei és nagyjai. Fergeteges műsor bonta-
kozott ki. Az aulában izzott a hangulat, mindenkit magával ragadott a gyerekek felké-
szültsége, a táncok ritmusa, az élőzene tempója és hangulata. A hangulat akkor ért a te-
tőpontjára, amikor a néptánctanárok is színre léptek egy bemutató erejéig.  

A műsor zárásaként minden kis néptáncosunk elismerő oklevelet és ajándék pólót 
vehetett át annak jeleként, hogy mindannyian sikeresen teljesítették az éves követelmé-
nyeket, amelyről vizsgaelőadásukkal tettek tanúbizonyságot.  

Rövid szünet, egy kicsi eszem-iszom után már lazább keretek között folytatódott a 
rendezvény. Mindenki táncra perdülhetett a táncházban, mely 19 órakor zárta be kapu-
it. A gyerekek nem sokat pihenhettek, hiszen másnap a városi gyereknap fellépői vol-
tak, ott tapsolhattunk újbóli fergeteges sikerüknek és előadásuknak. 

Köszönjük ezt a nagyszerű délutánt!
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Városi NéptáNcest 
Elhangzott 2010. október 9-én 

 Tisztelt Vendégeink! 
A 18. század elején született meg a verbunk. A verbunk kezdetben a régi stílusú férfitáncok vo-
násait viselte, majd a nemzeti romantika ideáljának megfelelően pátosszal telítődött, és az új-
szerű nemzeti stílus általánossá vált. A csárdásdivatban tovább alakult, szerepe változott. De 
mindvégig, és a mai napig is, a verbunk a magyar férfi tánca maradt, amihez nem csak tehet-
ség párosul, hanem egyfajta büszke tartás is, ami lényegesen különbözik a minden magyar tánc 
eredetéül szolgáló régi stílusú néptánc sajátos önkifejező megjelenítésétől. Mai nyelvhasználat-
tal a 19. században virágkorát élő verbunk és csárdás inkább színpadias, mint paraszti, ami a 
maga korában is arra utalt, hogy a magyar ember a táncát is emelt fővel járja. A nemzeti ro-
mantika – a zeneművészetben a nemzeti függetlenségi törekvéseket a nemzeti hagyományok 
felelevenítésével tükröző és támogató irányzat – is e században alakult ki, s egyik jeles képvise-
lője volt Erkel Ferenc. 

A Nemzeti Emlékezet Program keretében a Kormány a 2010. évet Erkel Ferenc születésének 
200. évfordulója tiszteletére emlékévnek nyilvánította, melynek kapcsán iskolánk is többhetes 
rendezvénysorozatot tart. Ennek megnyitóját tegnap tartottuk, a mai nap Erkel-emlékfutást 
rendeztünk, és a mai Néptáncestünk is ebbe a programba kapcsolódik. 

Magyarország egyik legrégebbi kincse a néptánc, ami kiemelkedik más nemzetek táncai 
közül. Kitűnik virtuozitásával, motívumkincsével, dalanyagával. A néptánc Magyarorszá-
gon megmozgatja a gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.  

A mai est folyamán több korosztály mutatkozik be, tolmácsolásukban Nagymagyarország 
több tájegységéről láthatnak táncokat. Váljunk erre a pár órára mi is táncossá, aki mit sem 
tud a környező világról!  

Elsőként a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola elsős és másodikos tanulóiból alakult Árgyélus 
Tánccsoport műsorát tekinthetik meg, előadásukban felvidéki polgári táncokat láthatnak. A koreog-
ráfiát készítette Tóth Zoltán. Az együttes vezetői Mészáros Tiborné és Tóth Zoltán. 

A következőkben szintén a Kőrösiben működő Csikófark néptánccsoport lép színpad-
ra, akik a Pest megyei Bag községből való lakodalmi ugróst, verbunkot és csárdást mutat-
ják be. A csoport munkáját Mészáros Tiborné, Máté Móric és Gubik József irányítja. Kí-
sér: Mészáros Tibor és zenekara.  

Harmadik műsorszámként a Nap és Hold Tánccsoport lép színpadra. Műsoruk címe: „Így 
játszunk mi.” A műsorban húsvéti és pünkösdi szokások elevenednek meg. A Kőrösi iskola első, 
nagy hagyományokkal rendelkező együttese pár évnyi szünet után, 2008. szeptember elején 
alakult újjá.  A koreográfiát készítette a csoport vezetője, Tóth Zoltán.  

Galga mente sok-sok évtized alatt, néprajzkutatók által összegyűjtött gyermek-játékai-
ból adnak át egy csokorra valót az Alagi Kiscsikók Együttes tagjai. A Széchenyi István Ál-



Visszaemlékezések

55

talános Iskolában négy éve működik néptánctanítás tanóra keretében. Ünnepek alkalmá-
val a környező települések meghívásának tesznek eleget fellépéseikkel. Vágyuk, hogy eljus-
sanak testvérvárosaikba és megmutassák eredeti, hagyományőrző táncaikat. 

A Rokka Táncegyüttes a Radnóti Miklós Gimnázium falai között kezdte meg működé-
sét, a mai napig a gimnáziumban folynak a táncpróbák, de ma már a néptáncot kedve-
lő gyerekek alapfokú bizonyítványt is szerezhetnek a Farkas Ferenc Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény keretein belül. Az együttes idén ünnepli fennállásának 18. évforduló-
ját. Előadásukban somogyi táncokat láthatnak. Művészeti vezető: Gyúróné Domján And-
rea és Gyúró Tamás.  

Következő műsorszámunkban ismét a Csikófark együttest láthatjuk színpadon. Műso-
rukban decsi táncokat adnak elő. A zenét Mészáros Tibor és zenekara szolgáltatja. 

A Mákvirág néptánccsoport a székelykeresztúri Tanulók Háza keretén belül működik és 
tavaly ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját. Céljuk, hogy a magyarságtudatot erősít-
sék, ápolják az emberi kapcsolatokat. Rendszeres házigazdái a Székelykeresztúron meg-
rendezett Sóskút Fesztiválnak, és fellépői a városuk által rendezett Kistérségi Napoknak. 
Több erdélyi gyermekfesztiválon szerepelnek, nyaranta tánctáborokban vesznek részt. Már 
külföldön is ismerik őket, hisz több magyarországi és lengyelországi fellépésen vettek részt 
különböző fesztiválok, nyaralás, tapasztalatcsere által. A csoport vezetői arra törekednek, 
hogy kultúraszerető, támogató és magyarságát jól ismerő egész embert faragjanak tánco-
saikból.  

Elsőként a Kismákvirágok lépnek színpadra, akik Felcsíki táncokat adnak elő. Utánuk 
a Mákvirágok tánccsoport következik, akik a Maros mentéről, Vajdaszentiványból hoztak 
táncokat. Az együttes vezetői: Mátéfi Zita és Mátéfi Csaba. A Kis-mákvirágokat Mészá-
ros Tibor és zenekara kíséri. 

A korábban már látott Rokka táncegyüttes nagyobb tagjai következnek. Előadásukban 
majd a lányok lendületes játéka következik. A végén szintén egy páros fergeteges friss csár-
dás zárja a műsort. 

A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 1993-ban alakult az ország első 
népművészeti szakközépiskolájaként. Diákjai azóta számos helyen öregbítették hírnevü-
ket. Hivatásos és amatőr együttesekben, iskolákban adják tovább az egészséges életmód 
„népi” receptjét. Most az iskola második évfolyamát láthatják. Évenként 3-4 vidék tán-
cát tanulják a fiatalok, melyekből néha koreográfia készül. A Bodrogköz táncai tiszta stí-
lusjegyeikkel, világos technikai elemeikkel igen kedveltek az osztályban. Mai műsoruk-
ban Gyebnár László: Bodrogközi táncok című koreográfiáját láthatják. Az együttes veze-
tője Balla Zoltán.  

Műsorunkat táncház zárja, melyre a székek elpakolása után a nézőtéren kerül sor. A 
talpalávalót Mészáros Tibor és zenekara szolgáltatja. További jó szórakozást, kellemes es-
tét kívánok. Viszontlátásra. 

Dászkál Dóra , műsorvezető
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„Ha Táncolsz, élsz... Ha élsz, Táncolsz”  

Valamikor a múlt évezred vége felé kezdtem el táncolni… Homályba veszett az ok, még édes-
anyám sem tudja. Öt éves voltam. Ebből az időből csak Koncz Anna nénire emlékszem, arra a 
pedagógusra, aki elültette bennem a magot, ami az évek során palántává lett, és egy napon ter-
mőre fordult, hogy tovább tudjam adni magjait. De nem élt volna sokáig, ha nem gondozzák. 
A kilencvenes évek közepétől Túri György táncpedagógus/koreográfus vigyázott arra, hogy 
semmi bántódása ne essen. Az általános iskolánkban működő táncegyüttes a környék legna-
gyobb amatőr együttese volt ebben az időben. Egy ezerötszáz lelkes faluban százötven fiatal 
koptatta a színpadot hétről hétre, én is köztük voltam. Már korán belekóstolhattunk a turnék 
világába, a falusi táncházak hangulatába, tudhattuk, milyen egy igazi csapat tagjának lenni. 

És a palánta csak ezután kezdett igazából növekedni. 1998-ban megalakult a Bakony 
Néptáncegyüttes, Túri György vezetésével. Hihetetlen volt számomra, hogy tizenhárom évesen 
felkérést kaptam a Mestertől, és egy felnőtt együttesben táncolhattam. Ezzel az együttessel be-
jártuk Európát. Rengeteg fesztiválon, meghívásos versenyen vettünk részt, illetve saját erőnk-
ből szerveztünk Magyar Heteket európai magyar közösségek városaiban. 2003-ban eldöntöt-
tük, Guinness-rekorderek leszünk. Rengeteg szervezés, egyeztetés után sikerült a kísérlet. A Ba-
kony Néptáncegyüttes megdöntötte a folyamatos néptánc világrekordját. Az új rekord: 72 óra! 

2005-ben a Bakony Néptáncegyüttes elsőként nyerte el Komárom-Esztergom megye Prima 
díját, melyet a Vállalkozók Országos Szövetségének helyi szervezete ítélt az együttesnek, szak-
mai és közösségépítő munkájának elismeréseként. Folyamatos szakmai sikerek kísérték az 
együttes útját. Több alkalommal szerepeltünk a Néptáncosok Országos Bemutatószínpadán, 
ahol 2006-ban és 2008-ban jól minősült címet nyert az együttes. 2009-ben részt vettünk a XX. 
Szolnoki Országos Fesztiválon, ahol műsorunk a díjazottak gálaműsorába került.  

2008 őszén, már tanítóként, tánc- és drámapedagógusként kerültem a Dunakeszi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolába. A legjobban annak örültem, hogy vezetőimtől szabad ke-
zet kaptam az iskolai táncegyüttes újraszervezésében. Tudtam, hogy most rajtam a sor. Szeret-
tem volna Mestereim nyomdokaiba lépni, minél több gyermeket megismertetni azzal a csodá-
val, amit magyar néptáncnak hívnak. Istennek hála, sikerült. A kőrösis diákok ötöde jár rendsze-
resen a Kőrösi Táncegyüttes próbáira, és vannak olyan gyermekek is, akik más iskolákból érkez-
nek hozzánk. Csoportjaink rendszeres résztvevői szakmai fesztiváloknak, bemutatóknak, ahol 
rendszerint kimagasló eredménnyel szerepelnek. Képviselik városunkat külföldi fesztiválokon is. 
A Nap és Hold csoport tagjai rendszeres szereplői a Magyar Lovas Színház előadásainak.  

Az Együttes fennállásának huszonötödik évében érett meg arra, hogy megpróbáljunk ki-
lépni az iskola keretei közül, és megteremtsük egy városi ifjúsági-felnőtt együttes alapjait, 
amely együttes méltóképpen tudja képviselni városunkat a különböző hazai és külföldi fesz-
tiválokon, szakmai programokon.Bízom benne, hogy sok gyermek tekint úgy a néptáncra, 
az Együttesre, a próbákra és talán mesterére, ahogy tettem azt én táncos pályafutásom alatt. 

Még sokszor huszonöt egészségben, boldogságban eltöltött évet kívánok az Együttes-
nek!!! Isten éltessen Bennünket! 

Tóth Zoltán, tánctanár
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Hornyák bálinT 
(Gönc, 1957. 01. 01.) 

1957. január 1-én született a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Göncön, ahol felesége, Makkai Mária is 
született. Általános iskolai tanulmányait is itt végez-
te, 1963 és 1971 között. Ebben az időszakban az ol-
vasás, a zempléni hegyek és a sakk volt az érdeklő-
dése középpontjában.

A gimnáziumi éveket 1971 és 1975 között Sátor-
aljaújhelyen, a Kossuth Lajos Gimnáziumban töl-
tötte, ahol a tanulás mellett a versenysakk és a csil-
lagászat keltette fel érdeklődését. 1975 és 1977 idő-
szakában Miskolcon irányítástechnikai műszerész végzettséget szerzett. Itt ismerkedett 
meg a néptánccal is, amelyet a miskolci Vasas néptáncegyüttesben, majd annak jog-
utódjánál, a Szinvavölgyi Néptáncegyüttesben folytatott. 1986-ban megnősült, és így 
került Dunakeszire 1987-ben. Dunakeszin 1992-ben kezdett el néptáncot tanítani a 
Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. A néptánctanítást 2003-ig foly-
tatta. Néptáncosaival számtalan fellépésen vett részt Magyarországon és külföldön. Ta-
nítványai közül ma is többen táncolnak és táncot tanítanak különböző csoportokban, 
mert magukkal vitték a tánc szeretetét.

2001-ben megkapta a Dunakeszi Városért kitüntetés bronz fokozatát. 2000-ben meg-
alapította saját cégét, a Valentin Technológia Bt.-t, ahol műszaki fejlesztésekkel fog-
lalkozik. Ezeknek a fejlesztéseknek az egyik eredménye az a LED világítási rendszer, 
amelyre 2004-ben Brüsszelben az EUREKA kiállításon aranyérmet kapott. Többször 
részesült magyarországi feltalálói kiállításokon Géniusz díjban. Jelenleg az Óbudai 
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán laborvezető. Büszke arra, hogy Ma-
gyarországon, magyar emberek között élhet.

Tanulmányok:
1977 Miskolc, irányítástechnikai műszerész

Táncos múlt: 
Vasas Néptáncegyüttes 
Szinvavölgyi Néptáncegyüttes 

művészeti vezető és tánctanár: 
1992–2003 Nap és Hold Néptánccsoport, Kőrösi Táncegyüttes, Dunakeszi 

elismerések: 
2001 Dunakeszi Városért bronz fokozat 
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 fias zsuzsanna 
 (Miskolc, 1968.12.14.) 

A néptánc életem egyik legmeghatározóbb, legkedvesebb ele-
me. Sokat tanultam általa az életről, az emberekről, hagyomá-
nyainkról. Jó ideig a társasági életemet is meghatározta, ugyan-
akkor kiváló, minden porcikát átmozgató, örömteli testmozgás 
is, kombinálva csodálatos, a lélekig hatoló zenével. 

Alsó tagozatos koromban balettal kezdtem. Egy kis kitérő 
után, a gimnázium első osztályában visszatértem a tánchoz, 
néptánccal folytattam. A néprajz is elkezdett ekkortájt érdekel-
ni, rendszeresen jártam nem csak néptáncos, hanem népraj-
zi táborokba is, kutatásokban vettünk részt, néprajzi dolgoza-

tokat írtam. Középiskolás és főiskolás koromban aktívan táncoltam, volt, hogy egyszerre 
több együttesben is. Rendszeresen jártunk magyarországi fesztiválokra, külföldi turnékra.  

A gyermekeim születése óta, 1996-tól dolgozom a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában, azóta veszek részt az iskolai néptánccsoportok munkájában. 1998-ban el-
végeztem a Magyar Művelődési Intézet 320 órás C kategóriás néptánccsoport-veze-
tői tanfolyamát. 20 éve szervezek nyaranta tábort a táncosoknak különböző helyszíne-
ken, 2012-től pedig a szomszédos Horányban, ahol egyszerre 60-70 gyerek vehet részt 
a munkában. Ugyancsak a kezdetektől készítem fel, illetve kísérem a táncosainkat Er-
délybe, a Sóskút Fesztiválra. 2013-tól szervezem az őszi Néptánc Gálánkra érkező er-
délyi vendégeink fogadását. Az iskolai táncházak működtetését Gubik Józseffel kezd-
tük, Máté Móriccal folytattuk, de igazán rendszeressé Tóth Zoltán segítségével váltak. 

Aktív táncosságom mostanság a régi miskolci táncegyüttesem jubileumi műsorain 
való részvételben merül ki, illetve olykor még eljárok táncházakba. Évek óta részt ve-
szek a fóti „Zeng a lélek” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület rendezvényein, és 
mostanra már egyik szervezője is vagyok táncházaiknak és a nyári fesztiváljuknak is. 

Tanulmányok: 
1990 Comenius Tanítóképző Főiskola 
1998 Magyar Művelődési Intézet, „C” kategóriás” néptánccsoport művészeti vezető 

Táncos múlt:  
1983–1986 Kisbojtár táncegyüttes, Miskolc, Országh Mihály vezetésével 
1986–1990 Avas táncegyüttes, Miskolc, Kovács Gerzson Péter – Széll Márta vezetésével 
1988–1990 Bodrog táncegyüttes, Sárospatak 
1990 Szuha táncegyüttes, Szuhakálló 
1990–1991 Hámor Kamara táncegyüttes, Miskolc 

művészeti vezető és tánctanár: 
1996– Csikófark csoport, Kőrösi Táncegyüttes, Dunakeszi 
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ignéczi gergely
Dunakeszi, 1981.12.31.

Fiatal kora ellenére nagyon szerteágazó és sokszínű pályafu-
tás áll mögötte. Tehetségét a művészet számos területén mu-
tatta meg. 1991-től a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola Nap és Hold Néptáncegyüttesében Hornyák Bálint 
szárnyai alatt, majd a VOKE József Attila Művelődési Központ 
Járom néptáncegyüttesében Pál Mihály vezetésével táncolt, és 
a Nap és Hold Táncegyüttes oktatója lett. Ekkortájt került a 
Duna Művészegyütteshez, ahol több lehetőséget kapott egész 
estés táncszínházi darabokban, mint táncos szólista. (Legem-
lékezetesebb – a közönség és a kritikusok elismerését is kivív-
va – a Juhász Zsolt által rendezett „Muszáj Herkules” című táncszínházi darab címszerepe). A 
Duna Művészegyüttesben eltöltött évek segítették művészi kiteljesedését, elindították a kore-
ográfusi úton, melyet a Nap és Hold táncegyüttes oktatójaként is kiválóan kamatoztatott – az 
együttes első kortárs táncszínházi előadásával 2007-ben. 16 évig volt táncos, saját szavaival 
élve: ezidáig táncos voltam… 16 éven keresztül… most megpróbálok táncos-költő lenni, aki 
maga adja elő a szerzeményeit. 2010-ben már Smoky Moon néven, magát underground iro-
dalmi párosnak tartó formációban lépett a közönség elé Babinecz István zongoristával. Az el-
telt évek alatt Az EUDOXIA 20 Alapítvánnyal és Jámbor Jánossal karöltve megalapította Du-
nakeszi első balettiskoláját a Petit Soleil Balettiskolát, és az Eudoxia táncszínházat. Ennek ke-
retein belül 18 egész estés táncszínházi darabot rendezett és koreografált, s bevételeivel olyan 
ügyekhez járult hozzá, mint a tiszaújlaki magyar nyelvű általános iskola megépítése.  

Közben családot alapított, felsőfokú végzettséget szerzett. Jelenleg kereskedelmi veze-
tőként dolgozik egy építőipari cégnél. 

Tanulmányok: 
Zsigmond Király Egyetem 

néptáncos tevékenység: 
1991–1996 Nap és Hold Táncegyüttes, Dunakeszi 
1996–2000 Járom Népi Együttes, Dunakeszi 
2001–2007 Duna Művészegyüttes 

Táncoktatói/művészeti tevékenység: 
1998–2007 Nap és Hold Táncegyüttes, Dunakeszi 
2003 Petit Soleil Balettiskola megalapítása 
2003 Eudoxia Táncszínház megalapítása 
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gubik józsef  
1979. 01. 09. 

Táncos tanulmányait gyermekként a fóti tánccsoportban 
kezdte, 1987-ben. Az itt töltött évek során Varga Zoltán ta-
nítványa volt, és innen került az – mestere által alapított – 
Fóti Népművészeti Szakközépiskola néptánc szakára. Itt te-
hát, szintén Varga Zoltán tanítványaként végzett táncosként 
1997-ben. Ettől kezdve a fő célja a tánctanítás, a megszerzett 
tánctudás gyarapítása mellett a tánc szeretetének átadása. 

1994-ben került a Corvin Táncegyüttesbe, mely akkor 
az Állami Népi Együttes utánpótláscsoportja volt. Itt is-

merkedett meg a rá nagy hatást gyakorló Timár Sándorral, akinél egészen 2005-ig táncolt, 
és az ő táncpedagógiai módszerére alapozta saját táncoktatási metodikáját. Gyakori szak-
mai tapasztalatgyűjtésre adódott lehetősége a Csillagszeműeknél, de – már a Timár Kama-
ra Táncegyüttesben táncolva – korábbi együttesét, a Corvint is volt alkalma vezetni. Közben 
több helyen is tanított néptáncot iskolákban, óvodákban és tánccsoportokban. Az itt szer-
zett tapasztalatokra alapozva diplomázott 2004-ben a Magyar Táncművészeti Főiskolán. 

A szerteágazó iskolai, együttesi tevékenysége mellett 2000-től fokozatosan egyre meghatáro-
zóbbá vált, a Budai Babszem Táncegyüttesben végzett munka, s bár a mai napig több iskolában, 
óvodában tanít, művészeti kifejezőképességének legmeghatározóbb színtere az Újbudai Bab-
szem Táncegyüttes, melyben a táncok tanítása mellett az együttes színpadi koreografálását is vég-
zi. A gyermekek tanításából vett feltöltődés ad erőt, inspirációt bemutatott színpadi műveihez. 

Tanulmányok: 
1997 Fóti Népművészeti Szakközépiskola – mestere Varga Zoltán 
1999 Magyar Táncművészeti Főiskola 
szakmai munkásság: 
1980– Fóti Hagyományőrző Együttes 
1994– Corvin Táncegyüttes – mestere Timár Sándor 
1996– Tímár Kamara Táncegyüttes  
1997– Kodály Zoltán Művészeti Iskola 
1998– Szent László Akadémia gyermek tánccsoportja 
1999– Corvin Táncegyüttes 
2000– Budai Babszem Táncegyüttes 
2001– Dunakeszi Csikófark Táncegyüttes 

Sződi Hagyományőrző Táncegyüttes 
Fóti Hagyományőrző Táncegyüttes 
Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 

2008– Gödi Németh László Alapfokú Művészeti Iskola 
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máTé móric 
Budapest, 1989. 06. 30.

Szüleinek köszönheti, hogy korán megismerkedett a 
Kárpát-medence népzene és tánckultúrájával. 3 éves 
kora óta táncol, első együttese a Csillagszemű volt, 
Timár Sándor és felesége kezei alatt, akiktől rengeteget 
tanult. 10 éves korában citerázni kezdett az Óbudai Nép-
zenei Iskolában Jakab Csongor tanár úrnál, majd a furu-
lyás növedékeiből alakult Öves együttesnek lett a dobo-
sa. A néptánc mellett tehát népzenész is, 2010 februárjá-
tól a Berka együttessel zenél.

A Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán hallgatott történelmet. Közben néptánccsoport-vezetői végzett-
séget is szerzett Székesfehérváron. Nevelő együttesét követően további együttesek-
ben is táncolt. Tagja volt a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttesnek, napjainkban pedig 
a Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttesnek, ahol koreográfusként és műsorszervező-
ként is kap lehetőségeket.

A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Csikófark csoportjához Gubik 
József ajánlásával érkezett, mint az egyik legmegbízhatóbb, és leglelkiismeretesebb Tí-
már-tanítvány. Éppen tíz éve foglalkozik a kőrösis néptáncosokkal. Először a Csikófark 
felnőtt csoport vezetője volt, 2017 óta pedig a Kőrösi Táncegyüttes Napraforgó csoport-
jának vezetője és koreográfus-néptánctanára.

Tanulmányok:
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Néptánc Csoportvezető Tanfolyam – Alba Regia Táncegyesület, Székesfehérvár

Táncos múlt:
Csillagszemű Együttes
Corvin Közgáz Néptáncegyüttes
Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes

Tánctanári tevékenység:
2007 – Csikófark Néptánccsoport (Dunakeszi)
2017 – Napraforgók Néptánccsoport (Dunakeszi)

elismerések:
Europass Magyar Táncdíj
Nemzetközi Legényverseny II. díj
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TóTH zolTán 
(Budapest, 1985.09.23.) 

Kisgyermekkorom óta tagja voltam szülőhelyem vagy kör-
nyéke néptánccsoportjainak Bakonyszombathelyen, Kisbé-
ren, Kocson és Tatabányán. Diplomám megszerzését köve-
tő években lettem a Bakony Néptáncegyüttes vezető tánco-
sa és tánckarvezetője, és kértek föl több csoport művésze-
ti vezetésére is Dunakeszin, Kismaroson és Zebegényben. 
A bakonyszombathelyi általános iskolai és a győri középis-
kolai éveim után táncosként kerestem azt a felsőfokú intéz-
ményt, ahol gyakorlati tudásomhoz elméleti alapokat sze-

rezhetek. Így jelentkeztem és nyertem felvételt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tánc- és drá-
mapedagógus szakára, ahol a diplomát követően szakvizsgát is szereztem. Mind táncosként, 
mind művészeti vezetőként számos elismerésben részesültem. A Kőrösi Táncegyüttessel 2009 
óta veszek részt minősítéseken. Az utóbbi három évben számos kiemelkedő minősítéssel tért 
haza az együttes több csoportja is a Dunakanyar Népművészeti Versenyről. 
Tanulmányok:  
2004–2008 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác (Tanító, Tánc- és Drámapedagógus) 
2010–2011 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác (Szakvizsga, Tánc- és Drámapedagógia) 
Táncos múlt:   
1992–1995 Pántlika Néptánccsoport tagja (Bakonyszombathely) 
1995–1998 Tavaszka Néptánccsoport tagja (Bakonyszombathely) 
1998–2000 Kisbetyár Néptánccsoport tagja (Bakonyszombathely) 
1998–2011 Bakony Néptáncegyüttes tagja (Kisbér) 
2002–2005 Aranykocsi Táncegyüttes tagja (Kocs) 
2003–2005 Bányász Táncegyüttes tagja (Tatabánya) 
2013–2014 Magyar Lovas Színház (Komárom)
vezető táncos vagy tánckarvezető: 
2011– Bakony Néptáncegyüttes  
2014– Magyar Lovas Színház – férfi tánckar vezető 
művészeti vezetői tevékenység: 
2008– Kőrösi Táncegyüttes (Dunakeszi) 
2013–2014 Fényecske Tánccsoport (Kismaros) 
2013– Abajdóc Tánccsoport (Kismaros) 
2013– Zsudrik Tánccsoport (Zebegény)
elismerések: 
2005; 2006; 2007; 2008 rektori dicséret néptáncos munka elismeréseként, AVKF Vác 
2005 Guinness rekorder (72 óra folyamatos tánc) 
2005 Komárom-Esztergom megye Prima díja 
2006 Jól minősült cím a Néptáncosok Országos Bemutatószínpadán (Százhalombatta) 
2008 Jól minősült cím a Néptáncosok Országos Bemutatószínpadán (Hajdúböszörmény) 
2009 Díjazott a XX. Szolnoki Országos Néptáncfesztiválon 
2009; 2010 Örökség Gyermek Népművészeti Szövetség fesztivál-különdíj (Kőrösi Táncegyüttes) 
2015; 2016; 2017 Kiemelt arany minősítés a Dunakanyar Népművészeti versenyen (Kőrösi Táncegyüttes)
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bánka mónika 
Budapest, 1986.08.08.

Még óvodás voltam, amikor édesanyám elvitt az első nép-
táncórára. Ott maradtam egészen 15 évre a Vidróczki 
Néptáncegyüttesnél. Táncosként egy olyan világban jár-
tam, ahol az összetartás, a közösség és a sokféle út talál-
kozása járta be a táncteret. A tánccal egy pillanatra elfe-
ledhettem a világot, színpadra lépve kizárhattam mindent, 
csak a lépés, a ritmus, a játék számított.

Az ELTE Tanítóképző elvégzése után az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán népi gyermekjáték-, hagyományis-
meret- és néptáncpedagógusként is tanultam. Nem csak a táncot fejleszthettem, hanem a 
népi éneklés, népi kézművesség, a hagyományok járták be a tanóráinkat. Karácsony Molnár 
Erikától a népszokások legautentikusabb formáját láthattam, tanultam meg, azóta is példa-
képként tekintek rá. 

2010 óta dolgozom a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, és 2014 óta veszek részt 
a csoportok munkájában. Gyakran táncolhattunk együtt egy-egy táncházban, a próbák ele-
jén vagy a színpadon a Néptánc Gála alkalmával. Segíthettem a nagyobbakat a táborban 
táncosként és kézművesként is, együtt voltunk Erdélyben a Sóskúti Fesztiválon. 3 és fél évig 
vezethettem be a legkisebbeket a hagyományok világába. A Napraforgók csoporttal több 
helyi programon léptünk fel. Bejártuk a próbákon a Dunántúlt, az Alföldet, Erdélyt, s talán 
egyszer minden kisdiák eljut ezekre a gyönyörű helyekre.  

Tanulmányok: 
2004–2008 ELTE Tanítóképző Főiskola Budapest 
2008–2010 Okleveles Neveléstudományi Bölcsész 
2008–2010 AVKF, Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret-oktató 

Táncos múlt: 
1991–2006 Vidróczki Néptáncegyüttes (Gyöngyös) 
2008–2009 Muzsla Néptáncegyüttes (Pásztó) 
2009– Héhalmi Rózsafa Néptáncegyüttes (Héhalom)  

Tánctanári tevékenység: 
2014– Napraforgók csoport, Kőrösi Táncegyüttes, Dunakeszi 
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TánckorrepeTiTorok:

nagy róbert (Abaújszántó, 1965.02.18.)
Nap és Hold Néptáncegyüttes, 1991–1992

veresné szilvácsku rita (Vác, 1976.01.19.)
Csikófark tánccsoport, 1997–1999

könczöl szilvia mária (Budapest, 1971.08.18.)
Nap és Hold néptánccsoport 

bujdosó erika (Berettyóújfalu, 1969. 03. 22.)
Nap és Hold néptánccsoport

dászkál dóra 
Vác, 1986. 01. 19. 

Zenei múltam gyermekkoromra vezethető vissza; a népi 
kultúrával, néptánccal tíz éve kerültem közelebbi kap-
csolatba. Szegvári Ildikó vezetésével elvégeztem az Alba 
Regia pedagógusok számára szervezett képzésének 
mindkét fokozatát „Népi gyermekjátékok és néptánc az 
óvodában és iskolában” címmel.  

2012-től két éven át vezethettem az akkor alakult Nap-
raforgók néptánccsoportot, melynek tagjai jelenleg is a 
Kőrösi Táncegyüttes legfiatalabbjai: óvodások, első- és 

második osztályos tanulók. Az iskolai nyári néptánctáborok egyik pedagógusaként 
több éven keresztül tölthettem el jókedvben, táncban gazdag heteket a gyerekekkel. 
Számos alkalommal volt szerencsém Erdélyben a Sóskút fesztiválon kísérőként részt 
venni. Minden évben nagy kedvvel és lelkesedéssel veszek részt Városi Néptáncestünk 
lebonyolításában. Több alkalommal voltam ezeknek az esteknek az házigazdája is. 

Tanlmányok: 
2008 ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kar, tanító, ének-zene műveltségterületen 
2011 Játék és tánc gyermekeknek I. 
2012 Játék és tánc gyermekeknek II.  

Tánctanári tevékenység: 
2012–2014 Napraforgók csoport, Kőrösi Táncegyüttes, Dunakeszi





A néptánc miatt sok helyre eljutok, pl. Erdélybe, a Sóskút Fesztiválra, 
néptánctáborba. Szeretem a csoportomat, mert kitartóak és összetartóak! A 
néptánctanárom, Zoli bácsi mindig nagyon jó koreográfiát állít össze! 

Gerstner Balázs

Nagyon jó a közösség, mindenki odafigyel a másikra és az egész 
csapat úgy működik, mint egy jól szervezett, nagy, szerető család. 

Erdős Lilla

Sok a jó fej, és mindenkinek 
van fantáziája. 

Vészi László

Azért szeretek a Nap és Hold csoport-
ba járni, mert azon kívül, hogy ösz-
szehozza az embereket, össze is tartja 
őket. A néptánc minden fontos eleme 
megjelenik a csapatnál, ének, tánc, ta-
nulás, az összetartás és a jó közösség. 

Gál Réka 

Három éves koromban kezdtem néptáncra járni. Anyukám külön var-
ratta a ruhámat, mert olyan kicsi voltam, hogy az iskolai szoknya le-
esett rólam. Azóta is nagyon szeretek énekelni, táncolni. Legjobban a 
fellépéseket szeretem, mert izgalmasak és felvehetjük a szép ruháinkat.

Kasza Zsófia 


