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 2011-ben 25 éves születésnapját ünnepelte a Komáromi Garabonciás Táncegyüttes, amelyet 

1986-ban, a Csokonai Művelődési Központ akkori igazgatója, a népzenével is foglalkozó 

Solecki Szilárd hívott életre. Vezetésére első évben Katona István szlovákiai magyar 

táncoktatót kérte fel, majd az együttes vezetője Gábor Klára Népművészet Ifjú Mestere díjjal 

kitüntetett néptánc oktató lett. Művészeti vezetője 2004 óta az együttes alapító tagja Pőcze 

László a Táncművészeti Főiskolán végzett néptánc pedagógus. Tanulmányai után visszatérve 

Komáromba nagy lendülettel kapcsolódott be az együttes művészeti arculatának alakításába.  

 

Az óvodásoktól a felnőttekig öt csoportban mintegy 100 gyermek és fiatal tanul Komáromban 

magyar népi játékokat, néptáncokat. Munkájuk segítésére és hagyományok megőrzését 

szolgáló események szervezésére alakult meg 1989-ben a Garabonciás Folklór Egyesület, 

amely aktív részvevője volt számos jelentős helyi eseménynek, közöttük a Téltemetőnek, és a 

Híres Komárom…. történelmi játéknak 

 

A Garabonciások kezdetektől fogva szereplői a városi ünnepségeknek, kulturális 

rendezvényeknek és kialakították saját ünnepüket is az András napi vigasságokat november 

végén, amelyen mindig számot ad tudásáról az együttes valamennyi korosztálya.  

 

Az évek során pedagógusként és koreográfusként kötődött az együtteshez több Tatán élő 

felsőfokú végzettségű kiváló szakember, először Turi György, majd hosszabb időszakon át 

Keltai Gábor, és jelenleg is vezeti az egyik korcsoportot Gyurkó Erzsébet. 

Zenekaruk komáromi és környékbeli zenészekből áll, akik közül többen a Komáromi 

Zeneiskolában korábban működő népzene tagozaton szerezték alapismereteiket, majd 

népzenei táborokban fejlesztették azt. Tagjai: Gábor Éva prímás, Czufoka Gábor kontrás, 

Takács Péter bőgős. 

 

A Garabonciás Táncegyüttesnek 1992-ben Kiváló Együttesi címet adományozott a kulturális 

miniszter, 1994-ben Pro Urbe Komárom kitüntetést, 2009-ben megyei Príma díjat kapott. 



Rendszeres részvevői a megyei néptánc találkozóknak, felmenő rendszerű versenyeknek. 

2010-ben továbbjutottak a gyermek néptáncosok országos szervezete, az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület által szervezett regionális fesztiválra. Testvérvárosi és testvérmegyei 

kapcsolataik, és fesztiválmeghívások révén Európa számos országában megfordultak már, így 

jártak Finnországban, Dániában, Skóciában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban, 

Lengyelországban, Litvániában, Romániában, Olaszországban, Görögországban és 

természetesen a határ menti kulturális kapcsolatok részeként Szlovákiában a magyar 

nyelvterületen. 

 

Mindenhová elvitték a Garabonciás Táncegyüttes tagjai a magyar népi kultúra jó hírét, a 

legfontosabb azonban az a folyamatos munka, amely során a generációkat neveltek és 

nevelnek a magyar néphagyományok tiszteletére és megőrzésére. 
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