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Székesfehérvári tanulmányút 
 

A program időpontja: 2018.08.14-15. 

A program helyszíne: Székesfehérvár  
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 25 fő 

 

A tanulmányút során, hogy komolyabb képet kapjunk a hagyományőrzés és verseny 

kapcsolatáról, a székesfehérvári gyermek, ifjúsági, valamint felnőtt szólótánc verseny felkészítő 

hétvégéjére látogattunk el. A békéscsabai Országos Felnőtt Szólótánc Verseny első 

megrendezése óta a táncosok, szólisták legrangosabb versenyei közé tartozik. Az erre való 

felkészülést biztosította a székesfehérvári esemény, melyre nem csak hazai, de határon túli 

néptáncosok is érkeztek. 

 

A megrendezett táncoktatás, nem csak a lehető legmegfelelőbb technikai hátteret 

biztosította a felkészüléshez, de az oktatásban is kizárólag országosan elismert 

szakemberek vettek részt. A képzések mindkét nap 3-3 órás intenzív tanfolyam formájában 

kerültek lebonyolításra, délelőtt 10:00 és délután 18:00 között. 

Az előre megadott, valamint szabadon választható táncok közül az alábbiakkal 

ismerkedhettünk meg:  
• Férfiszóló: 

o Rábaközi dus – (Molnár Gábor)  
o Györgyfalvi legényes – (Busai Norbert)  

• Páros:  
o Gömöri lassú és friss csárdás – (Kupec Mihály és párja)  
o Vajdaszentiványi sebes forduló és cigány csárdás – (Busai Norbert és Busai  

Zsuzsanna) 

 

A képzést tovább segítette, hogy a táncosok élő zenei kíséretre fejleszthették tudásukat, 

melyet a Zagyva Banda biztosított. Ez alatt a táncosok folyamatos kapcsolatot tarthattak fent 

a zenészekkel, mely elősegítette színpadi bemutatójukat. 

A program nem csak a táncművészet fizikális felkészülésére és fejlesztésére nyújtott 

lehetőséget. A viseletek változatosságának bemutatása, a történelmi archív felvételek által 

bemutatott történeti áttekintések is elősegítették a táncosok egyéni stílusának kialakítását.  

 

Ezalatt a részvevők körében készített gyors felmérés rávilágított arra, hogy a fiatalok 

többségét a versenyszellem motiválja. Egy rangos eseményen való részvétel, egy sikeres 

fellépés komoly előnyt nyújt a későbbi, táncos karrier során. A hiteles bemutatóhoz 

elsajátítják a tánc és tájegységi népviseletek kötelező elemeit, emögött azonban első 

sorban nem a hagyományőrzés a fő motivációs erő, hanem egy adott versenyen elérhető 

siker reménye. Az esemény zárásaként megtartott táncházban a résztvevők bemutathatták 

az eltelt két nap alatt tanultakat.  


