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A néptáncegyüttes összetételének, létszámának alakulása  

Hogyan alakult az elmúlt 10 évben az együttes létszáma? 

Az együttesek által visszaküldött kérdőívek eredményei szerint csupán 3 együttes tapasztalt az elmúlt 

10 év során létszámbeli csökkenést, változatlan létszám is csupán egy, a homokbödögei együttes 

esetében szerepelt a válaszok között. Genf esetében a folyamatosan változó létszám a jellemző, 

hiszen jellemzően 1-5 éves szerződésük lejárata után a táncosok hazatérnek, az egyesületben nagy a 

fluktuáció. A további válaszokból kiindulva azonban elmondható, hogy az elmúlt 10 évben a néptánc 

egyre elterjedtebb, hiszen az egyesületek létszáma emelkedett. 

Hogyan változott a nemek aránya az elmúlt 10 évben? 

 A válaszok összegzéseként elmondható, hogy a nemek aránya teljes mértékben változó az 

egyesületeken belül is, és azok között is. Az elmúlt 10 év alatt az egyesületek mindegyike kisebb-

nagyobb fluktuációnak volt kitéve, ennek oka leginkább az volt, hogy a fiatalok az egyesülettől 

messze folytatták tanulmányaikat. Azonban az egyre közkedveltebb néptáncnak köszönhetően 

helyettük új, még a környékbeli iskolákban tanulmányaikat végző (általános iskolát megkezdő) 

fiatalok érkeztek, egyre nagyobb létszámban, nemre való tekintetben azonban változó összetételben. 

Hogyan alakult az együttes korosztályi összetétele felnőtt együttesnél (amennyiben felnőtt 

együttest vezet)? 

A felnőtt együttesekre a legjellemzőbb, hogy idősebb korig maradnak a táncosok (kb. 30-40 éves 

korig). Az új belépő táncosok is 20 év felettiek, a Genfi egyesület táncosainak életkorára konkrét 

adatot is kaptunk, 22-55 év között mozog. A felnőtt korosztály széles skálája ellenére a táncosok 

rendkívül gyorsan fejlődnek, együttműködő képességük nem táncos kortársaikkal szemben 

kiemelkedően javult. Az egyesületek összetartó erejének köszönhetően több generáció tanulhat 

egymástól. 

Hogyan alakult az együttes korosztályi összetétele gyermek együttesnél (amennyiben gyermek 

együttest vezet)? 

Gyermek együttesek esetében a korábban már említett fluktuáció érezhetőbb, mint a felnőtt 

egyesületeknél. A táncosok kilépése a középiskolai tanulmányok kezdetekor a legkisebb, ilyenkor 

még könnyen összeegyeztethető a fiatalok órarendje és időbeosztása az egyesületi próbákkal. A 

legnagyobb kilépési hullám a felsőfokú tanulmányok megkezdésével érezhető, mely a fiatalok 

életében is hatalmas változásokat hoz. Jellemzően a nagy többség ilyenkor kerül el messzebb 

otthonról, lakhatásukat kollégiumokban vagy albérletben tudják megoldani, nagyon alacsony az 

otthonról bejárós tanulók aránya, főleg vidéki egyesületek esetében. A megváltozott időbeosztás, 

nagyobb terhelés mellett a fiataloknak már nem jut ideje eddigi szabadidős tevékenységeire, vagy 

újakat kell találniuk a megváltozott körülményeknek megfelelően. 

A fenti nehézségek ellenére azonban magasnak mondható azoknak az egyesületeknek az aránya, 

amelyeknek az összetartó erőnek köszönhetően több korosztályos csoportokat kellett indítani.  

 

 



Mennyire tapasztalható az elmaradott (szegényebb) társadalmi réteg képviselőinek részvétele?  

Jellemzően kis arányban vesz részt az elmaradottabb társadalmi réteg a hagyományőrző egyesületek 

munkásságában. Ennek megítélése azonban válaszadónként eltérő, hiszen vannak egyesületek, 

melyek elmaradott területen élnek.  

Náluk sok családnak vannak anyagi nehézségek, hitelek, jellemzőbb a munkanélküliség, így a 

szegényebb táncosok aránya is jelentősen magasabb a többi egyesülethez képest. A dolgozó 

egyesületi tagok között is sokan minimálbért keresnek.  

Mennyire tapasztalható az etnikum (cigányok, más nemzeti kisebbségek, nemzetiségek) 

részvétele? 

Az etnikumok részvétele alacsony az egyesületek tagjainak összetételét tekintve. A kulturális 

különbségek miatt leginkább a magyar fiatalok vesznek részt a néptáncos foglalkozásokon, más 

nemzeti kisebbségek, és nemzetiségi illetve roma fiatalok saját kultúrájuk és hagyományaik 

fenntartását részesítik előnyben. 

Városlőd esetében azonban a kimagasló részvétel jól mutatja, hogy nemzetiségre és etnikumra való 

tekintet nélkül bárki részt vehet hagyományőrző néptáncos próbákon, mely a csoportok összetartása, 

közösség formáló ereje miatt válik vonzóvá mindenki számára.  

 

Emberi jellemzők, pedagógiai tapasztalatok 

Jellemző-e, hogy a közösség kiveti a kevésbé közösségi szellemű tagokat? 

Egyedül az Örödgborda Néptánc egyesület esetében fordul elő gyakran ilyen eset, azonban a 

néptáncos közösségek nagy részének esetében elmondható, hogy a kirekesztés nem jellemző az 

egyesületekre. Inkább segítik a kevésbé közösségi szellemű tagokat, hogy ők is feloldódjanak, ne csak 

testileg, de lelkileg is teljes értékű tagjaivá váljanak az egyesületnek. 

Kisebb arányban, pl. a Bodrog Néptánc Egyesületben megfigyelhető, hogy nem zárják ki a kevésbé 

közösségi társaikat, de nem is igyekeznek vele együtt dolgozni. Ebben az esetben a kevésbé 

együttműködő tag maga dönti el az eltöltött foglalkozások során, szeretne-e maradni, megnyílik-e 

társainak. 

Jellemző-e, hogy gyengébb képességű tagok nem várt fejlődésen esnek át? 

Jelentős képességbeli fejlődés tapasztalható a gyengébb tagok esetében, azonban fontos 

megjegyezni, hogy a fejlődés minid egyéni. Nincs két egyforma táncos, így a gyengébb érzékkel 

rendelkezők között sem mérhető egyformán a teljesítmény, azonban saját magukhoz mérten minden 

ilyen táncos a közösség összetartó erejének köszönhetően, az együttműködésnek és a tapasztaltabb, 

ügyesebb táncosok segítségének köszönhetően kiugró fejlődést mutat. 

A versenyeken résztvevő tagság miként kezeli a kialakult verseny szituációt? Melyik jelenséget 

tartja elterjedtebbnek? 

Az előző válaszhoz hasonlóan, a tánc közösségformáló erejének köszönhetően az egyesületek tagjai 

kellő tisztelettel, a vetélytársak tudását elismerően vesz részt versenyeken. Ugyan úgy ahogy 

gyengébb teljesítményű társaik felkarolásában, versenyhelyzetben is megmutatkozik a táncosok 

egymás iránti tiszteletteljes, segítőkész viselkedése. A másoktól való tanulást fontosabban tartják, 



mint vetélytársaik alábecsülését, tudásának szidalmazását, ezzel példát mutatva más szabadidős 

tevékenységgel foglalkozó fiatalok számára. 

Tapasztalta-e már a második jelenséget a saját tanítványai között? 

Az előző kérdés második válaszlehetőségére visszautaló kérdésünk során megoszló, kissé 

ellentmondásos válaszokat kaptunk. Ez arra enged következtetni, hogy az egyesületvezetők 

esetenként saját egyesületükkel kapcsolatban elfogultan nyilatkoztak. Mindemellett az alapvetően 

segítőkésznek mondható fiatalokban is benne rejtőzik a versenyszellem. Ugyan kisebb arányban mint 

a tisztelettudat, de stresszhelyzetben gyakran előfordul hogy a táncos nem kellő tisztelettel fordul 

vetélytársai felé. 

Tapasztalta-e a második jelenséget más csoportok táncosainál? 

Hasonlóan megoszló válaszokat kaptunk, akár az előző kérdésnél, mely ugyan arra az okra vezethető 

vissza, mint a saját egyesületi tagok esetleges ellenséges, másokat alábecsülő viselkedése. A nagy 

nyomás alatt, melyhez esetenként nincsenek hozzászokva a fiatalok, még magukat is meglepő 

viselkedésformákat tanúsítanak. 

Tapasztalta-e a néptánc-mozgalomban a verseny hátrányos hatásait? 

Sok válaszadó ezt a nyomást tapasztalta saját, és vetélytárs egyesületek táncosain, melynek hatására 

a legsegítőkészebb egyesületi tagok is ellenségessé, barátságtalanná válnak a verseny idejére. Sokat 

foglalkoznak az egyesületek ezzel a jelenséggel, hogy a fiatalokat hozzászoktassák a kudarc 

lehetőségéhez is, hiszen a bukástól való félelem mindenkiből a legrosszabb oldalát hozza ki. 

Jónak tartja-e a néptánc csoportok és egyének szervezett versenyrendszerekben való részvételét 

A válaszadók többsége jónak tartja a versenyeken való részvételt, ennek okai azonban megoszlanak a 

válaszokat tekintve. Az igennel válaszolók többsége szerint amíg a verseny nem nő túl a közösségi 

szellemen és a hagyományos értékek tiszteletén, nincsen gond. A verseny fejleszti a szakmai munka 

és a táncélet minőségét. 

A nemmel válaszolók aránya is jelentősnek mondható a válaszok között, ugyanis a mai világban már 

minden a versenyzésről szól. Szinte már csak a verseny, és az ott elért elismerés és jutalom, esetleges 

hírnél motiválja a fiatalokat. A verseny és tét nélküli találkozók is lehetnek motivációs források a 

táncosok számára, hogy ott egymás tiszteletét és a közösségi szellem összetartó erejét 

megtapasztalják. 

Társadalmi jelenségek 

Mennyire jellemző a felsőfokú végzettség a tagok körében (amennyiben felnőtt együttest vezet)? 

A felnőtt egyesületben magas, több mint 50% azoknak a tagoknak az aránya, akik valamilyen 

felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A hagyományőrző egyesületek ilyen magas iskolai 

képzettséggel rendelkező tagjainak arányát az indokolhatja, hogy tanulmányaik során többet 

találkoztak a magyar kultúrával foglalkozó tárgyakkal, ez keltette fel, vagy mélyítette el 

hagyományőrző munkásságuk iránti érdeklődésüket. 

Mennyire jellemző felsőfokú tanulmányokra készülés a tagok körében (amennyiben gyermek, vagy 

ifjúsági együttest vezet)? 

Kiemelkedően magas arányban készülnek a gyermek és ifjúsági egyesületek tagjai felsőfokú 

tanulmányokat folytatni. Ennek oka az elmaradottabb területeken található egyesületi tagok között a 



magasabb kereseti lehetőség reménye. Tudásuk bővítése is fontos szerepet játszik a válaszadók 

életében, mindemellett azon társaik, akik nem készülnek tovább tanulni nagyobb eséllyel maradnak 

az egyesület tagjai. 

Mennyire tapasztalható, hogy a csoportjában nevelkedett táncosok közösségi gondolkodású, 

szellemű személyekké váltak? 

A kapott válaszok alapján az egyesületek tagjainak nagy része közösségi szellemű személyekké váltak, 

melynek előnyös oldalát nem csak egyesületi munkájuk során hasznosították. Az egyesület 

közösségformáló ereje csak nagyon kis mértékben engedte el az esetlegesen kevésbé közösségi 

társaik kezét, igyekezte munkásságukba bevonni őket is, sikeresen. Természetesen minden esetben 

akadtak lemorzsolódások, melyek nem csak egy más vidéken folytatott tanulmány miatti kilépésnek 

köszönhető, hanem az adott egyén sikertelen közösségbe való bevonásának.  

Mennyire tapasztalható, hogy a tagság családot tervez, gyermekeit hasonló közösségek irányába 

kívánja terelni? 

A válaszadók nagy többsége tervez családot, gyermekeit a hagyományőrzés szellemisége szerint 

kívánja nevelni. Saját pozitív tapasztalatait a már gyermekes táncosok próbálják továbbadni, 

gyermekeiket saját szintjükön táncra fejleszteni, a tanulást élménnyé varázsolni. Ez az az 

élményközpontúság, mely a felnőtt táncosokat is motiválja a hagyományőrzés folytatására, melyet 

otthon egyedüli gyakorláskor nem tapasztalhatnak meg a tagok, csak a csoporttal együtt tartott 

próbákon. Ez az a tapasztalat melyet szeretnének tovább örökíteni, ezzel nem csak az élmény, de 

hagyományaink is öröklődnek, fennmaradnak. 

Mennyire tapasztalható, hogy a tagság (tanulmányok után) a saját térségében kíván megtelepedni, 

a helyi értékek és közösségek fenntartását kívánja segíteni? 

A tagok nagy része tanulmányuk befejeztével saját térségében akar letelepedni, folytatva ezzel a 

helyi hagyományok, szokások fenntartását.  

Balánbánya esetében a fiatalok inkább az elvándorlás mellett döntenek, magasabb kereseti lehetőség 

reményében. 

 

Mennyire tapasztalta, hogy az együttes tagjai, egykori tagjai az életben sikeressé váltak? 

Az egyesület tagjai jellemzően sikeresek, kezdeményezőek, a nehézségeket könnyen kezelik életük 

során. A megtanult alkalmazkodás, mások segítése, csapatmunka nem csak a táncélet területén 

jelent hasznos tapasztalatot. Szinte minden területen olyan embereket keresnek, akik jó 

alkalmazkodó képességük mellett könnyen és szívesen dolgoznak együtt társaikkal, erre pedig remek 

tapasztalatot biztosít a fiatal korban táncórákon szerzett tapasztalat. Nem jellemző hogy az élet más 

területein segítségre szorulnak, nehézségeik vannak. 

Kérjük, írjon néhány gondolatot a magyar néptánc-mozgalom társadalmi értékéről és a benne 

tapasztalható pozitív és negatív jelenségekről! Kérjük érintse a határon túli magyarság mozgalmát 

és (amennyiben fontosnak tartja) a nemzetiségeket is (maximum 5-7 mondat)! 

Kérdőíveink visszajuttatása során nem mindegyik egyesületvezetőtől kaptunk választ utolsó 

kérdésünkre, azon egyesületvezetők, akik válaszadásukkal munkánkat segítették, válaszaikat 

változtatás nélkül szeretnék feljegyezni, megtartani. 



Bodrog néptáncegyüttes: „A néptánc csoportok tevékenysége nagyon fontos. Egyrészt azért, mert 

valós közösség, amelyben a tagok számtalan élményt közösen élnek meg, ahol segítik egymást, 

támaszkodhatnak egymásra, másrészt azért, mert a magyar néptánc a pedagógiai lehetőségek 

tárháza, s olyan ismeretek –néprajz, népviselet, népszokások, népzene - átadásának szinte egyetlen 

színtere a néptáncegyüttes, amellyel a fiatalok máshol nem találkozhatnak. A „Pávázás” meg egyéb 

versenyeztetés kétélű dolog, egyrészt azt a teljesítménykényszert szüli ebben a műfajban, ami 

eredetileg nem sajátja a néptáncnak, sokkal fontosabb lenne a hagyományok, a néptánc közösségben 

történő megélése ennél. A másik oldala viszont az, hogy a televízión keresztül nagy „reklám 

lehetőséget” jelent a műfajnak. Ami még sajnálatos, hogy a mi „szakmánk”sem mentes a más 

területeken is tapasztalható negatív tendenciáktól, összefonódásoktól, érdekütköztetésektől, 

érdekcsoportoktól, összefogás helyett egymásnak feszülésektől, stb.” 

Jánoshalmi néptánccsoport: „Nincs igazán presztízse a néptáncnak. A diákok úgy 6. osztályig 

megfoghatóak, később már cikivé válik ,,néptáncolni”. Majd 30. év felett ismét ráéreznek az ízére. 

Kocsmába és templomba se jár, de valahol közösséget keres magának. Kipróbálja /visszaemlékezik a 

diákévekre/a táncot, a csapatot. Saját kedvtelésére, versenyezni nem akar, néhány helyi/környékbeli 

zászlós ünnepségen látványosságként fellép. Mi még mellé nyomjuk a ,,néprajzot” – hagyományokat, 

népszokásokat, magyarságtudatot. Külön dobkört csinálunk, a hozzá tartozó szerekkel minden 

napfordulón, nap-éj egyenlőségen. „ 

Sopron táncegyüttes:„A néptáncmozgalom egy szubkultúra annak ellenére is, hogy jelentős a 

társadalmi érintettség, hiszenv százezrek táncolnak országszerte művészeti iskolában, együttesekben. 

Ez akkor változna meg, ha a médiában folyamatos lenne a jelenléte – természetesen ez biztos. 

Ugyanakkor a médiajelenlét magában hordozza az értéktelenedés veszélyét – más értékek, elvek 

befolyása más a „Páva” műsorok esetében is megfigyelhető volt. Társadalmi érték: rendkívül erős 

hatást fejt ki a gyermekekre – megfelelő szakmai háttér esetén. Nevelési hatása, személyiség- és 

közösségfejlesztő hatása, szerepe a gyermekek, fiatalok tehetségfejlesztésében, a kommunikációs 

képességek, szocializáció, munkabírás, kötelezettségek, elköteleződés, feladattudat területén 

rendkívül erőteljes. Mindezek veszélyeket is hordoznak – a nem megfelelő vezetők esetén. Ekkor 

könnyen elviszik a fiatalok gondolkodását a felszín, a felszínesség, a verseny, a másik legyőzése, az 

individualizmus irányába. Véleményem szerint ma a művészettel nevelés az intézményes nevelés 

talán legprogresszívebb ága. Ezt sokkal hatékonyabban lehetne/kellene kihasználni országszerte. 

Negatív jelenségek: budapesti „megmondóemberek”, a versenyek, központi zsűrik, a fiatal 

korosztályban jelentősebben megjelenő, megfigyelhető értékválság: azonnali eredmények hajszolása, 

„mindig a fényben lenni”. Nagyon kevés az idő az elmélyülésre, a lelassult, de tartalmas, megfontolt 

fejlődésre. A tervezés, tervezettség hiánya – nem tudom, hogy ez csak az időhiányra vezethető-e 

vissza. Ahogy mondani szoktuk: mindenki csinálja a maga dolgát, keresse a hasonló gondolkodású 

társakat és töltsünk el sok minőségi időt együtt.” 

Ifjú Jártató: „Úgy gondolom, a mai magyar néptánc-mozgalom egyre bővülő rétegeket érint meg, az 

egyre sikeresebb gyermek néptánc oktatás húzza-vonzza magával a társadalom felnőtt rétegeit is. 

Országosan megfigyelhető a gomba módra szaporodó senior egyesületek alakulása. Magyarságunk, 

identitásunk fontos szegmense, néptánc-kultúránk, aminek művelése, tanulása, tanítása összekötő 

erőt ad mind országhatáron belül, határainkon kívül, sőt a világ bármely pontján élő magyarok 

számára. Nálunk, Jászberényben, a minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi Csángó 

Fesztiválon alkalomról alkalomra bebizonyosodik ez, amikor felvidéki, délvidéki, erdélyi magyarok 

együtt tudnak örülni egymásnak, s erősítik baráti, emberi kapcsolataikat. Éppen ezért rendkívül 

fontosnak tartom az ilyen, és ehhez hasonló rendezvényeket.” 



Kis Csepel Táncegyüttes: „A mai néptánc-mozgalom sokféle és szerteágazó megnyilvánulásával 

találkozhatunk, melyet, mint egy pókhálóban, hol összeérnek, hol ellentétes irányokba futnak. Mégis 

egy egészet képeznek, melynek a legnagyobb értéke a közösség, a személyes kapcsolatok és az 

értékek tisztelete. Pont amiatt hogy a szálak sokszor elválnak egymástól és nem találkoznak adott 

esetben az „én helyes utammal”, nem tudok negatívumot hozni, mert a dinamikusan alakuló élő 

mozgalom már csak ilyen. A határon túli mozgalomról azt gondolom, hogy sokszor a legerősebb szálai 

az említett „pókhálónak”. A szeretet, a tisztelet, az alázat és az odaadás példái és példaképei, amik 

nélkül nem csak mozgalom nem lenne, de emberi kapcsolatok sem.” 

Ajka-Padragkút Szenior Néptánccsoport: „Nagyon fontos a kulturális értékeinket őrizni, 

népszerűsíteni, gyűjteni és bemutatni. Mindenki érezze sajátjának a népi kultúrát, legyen büszke rá 

és törekedjen további értékek felkutatására. Nagyon sok szép néphagyománnyal büszkélkedhetünk, 

ez a színvonal növekedését hozza magával. Tapasztalatom szerint kiváló közösségi erő, 

gyermekeknél, felnőtteknél egyaránt. Inkább pozitív élményekről tudok számot, adni negatív 

jelenséggel ritkán találkozom. A határon túli magyarok még jobban őrzik és művelik a 

hagyományaikat, nagyobb az összefogás, a szeretet, az odaadás , egymás és más együttesek segítése 

tekintetében. Fontos e partneri kapcsolatok bővítése, és ápolása. Új élmények, új ismeretek, új 

barátságok szerzése. Ezek a kapcsolatok erősítik a magyar nép értékeit, és új lehetőségek kapui 

nyílhatnak meg mindannyiunk előtt. A nemzetiségi mozgalom számomra nagyon pozitív, összetartó 

jó közösségeket ismerek.” 

Csöbörcsök néptáncegyüttes: „Németországban nem tapasztaltam idáig, hogy a nemzetiségek mint 

pl. a cigányok keresnék a kapcsolatot a néptáncegyüttesekkel. A néptánc véleményem szerint, a 

templomi közösségek után a második legnagyobb közösségformáló, megtartó erő.” 

Debreceni Egyetem Hortobágy Néptáncegyüttes: „Nagyon pozitív, hogy egyre többen egyre többen 

foglalkoznak a néptánccal. Gyerekek és felnőttek (idősebb korosztály is). A testmozgáson túl tartást, 

közösséget, barátokat is ad a tánc. Negatív jelenség szerintem: egyrészt egyre több verseny van 

gyerekeknek, szóló és csoportos is. Nem az oklevelek és díjak mennyiségére kellene törekedni, 

hanem a hagyományok megőrzésére, továbbvitelére, egy jó közösségi élményre. Másrészt: kevés az 

oktató. Egyre több csoport van, ami örvendetes, de nehéz szabad kapacitással rendelkező oktatót / 

vezetőt találni az utóbbi időben. Határon túliak és nemzetiségiek: fontosak, hogy ismerjük / 

megismerjük őket, kapcsolatban legyünk.” 

Kis Ilosvai Gyermek Néptáncegyüttes: „Nagyon fontos, hogy az emberek már gyerekkoruk óta egy 

közösség tagjai legyenek. Ebben a közösségben nőjenek fel és szembesüljenek a problémákkal és a 

felhőtlen szórakozás tapasztalatával is. Meg kell tanulniuk, hogy csakis ők maguk oldhatják meg a 

problémákat és, hogy igenis vannak problémák is, nem mindig csak a szórakozás (ami szerintem az 

internet miatt eléggé el van terjedve, tehát az, hogy minden jó és szép és mindenki mindig tökéletes 

és boldog). A néptáncegyütteseknek együtt kell dolgozniuk és sokszor idegen együttesekkel is össze 

kell fogniuk. Ha ezt valaki gyerekkora óta tapasztalja, a magánéletében két lábon fog tudni állni és 

könnyebben fog tudni nehéz döntéseket meghozni.” 

Kékiringó Néptánccsoport: „Nagyon fontos, hogy a gyerekeket már kiskorban igazi értékeink szerint 

neveljük, a hagyományaink, néptáncaink, népzenénk, népdalaink világában. Ezáltal biztosíthatjuk, 

hogy egészséges gondolkodású felnőttel, jó magyar családok, erőteljes közösségek legyenek! Ez kell 

legyen a néptánc-mozgalom igazi pozitív hatása ! Szerintem a néptánc összetartó ereje, a baráti 

találkozások, a közösségépítő programok többet érnek, mint a mostanában kialakult versenyeztetés a 

néptánc-mozgalomban. Ez széthúzáshoz, a néptánc ,,kirakatba" tevéséhez, a magamutogatáshoz 



vezet, oda lesz az alázat, az igazi párkapcsolat, az igazi közösségi szellem, a néptánc valódi értéke 

eltűnik, minden csak a látszatra hajt! Eltűnik a ,,mi" kifejezés, uralkodik az „én”. 

Számomra „határon túli„ magyarként még fontosabb, hogy összetartás legyen közöttünk, magyarok 

között, hogy megfelelő erő, szeretet, alázat vezesse cselekedeteinket, azért, hogy megmaradhassunk, 

fennmaradhassunk!” 

 


