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MILYEN CSODÁS ÉLMÉNY VOLT A TÁNCTALÁLKOZÓ MEGSZERVEZÉSE!
Az apró részletek nagyon fontosak voltak és nagy sikert
arattak.
Lassan minden kialakult....
A hétvégeken megbeszéltük a Táncfesztivál legapróbb
részleteit, a Magyar Ház-i találkozónak az étrendjét, a táncosok
elhelyezését különféle családoknál, a szállításukat.... Ki megy
ki értük a repülőtérre? Mikor érkeznek az uruguayiak és az
argentinok? Hányan jönnek a jaraguaiak és elférnek-e a Magyar
Házban? Kik mennek a szimpóziumra?
A Tánctalálkozó egyre közeledett....
2008 márciusára már megvolt a szinházunk és a szimpóziumi
helyszínünk.
Meghatároztuk a pólo és a “squeeze” szinét, a táncelőadások
menetrendjét, a műsorvezető bemondót, kik mennek a
szimpóziumra, az étel-menüt a táncosoknak, ki megy a
repülőtérre.....
A Tánctalálkozó megszervezése rengeteg munkát, de nagyon
sok örömet is nyújtott.

A többi csak apró részlet....

2007 február közepén Pedro ajánlotta, hogy kezdjünk hozzá a
IX. Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó szervezéséhez.
- Mi? Csak mi?
- Miért ne?
- De hiszen az 1997-ben (előző itteni találkozó) a Szervező
Egyesület 12 tagból állt!?
Hogyan?
Nos, így kezdtük el......

Az időben elkezdett szervezés megengedte, hogy a legapróbb
részleteket is kidolgozzuk.
Maga az, hogy már több Tánctalálkozón résztvettünk, nagy
segítség volt számunkra. Letícia, az esemény kivitelezője,
mindent valóra váltott.

Előszőr azon kezdtünk dolgozni, ami a leghosszabb időt veszi
igénybe, hogy a találkozó megszülethessen:
Az időpont meghatározása...
A tánctcsoportok, tánctanárok meghívása....
A Szinház lefoglalása....
A Szimpózium helyének a megkeresése.....

Események, melyek a Magyar Kolónia magyarság érzetére
kihatottak, ami egy csodálatos “magától érthetődő” érzés.
Felélinkíti szüleink, nagyszüleink múltját, hisz’ mindnyájan tudjuk,
hogy mennyi nehézségen mentek át, amikor Magyarországról
szökni kényszerültek. Ugyanakkor létrehozták ezt a nagyszerű
Magyar Egyesületet Braziliában.

A többi már csak részletkérdés volt....

Mindez a sok nézeteltérés és nehézség ellenére mindent
megért. Az a fontos, hogy magyarok vagyunk, magyar
gyökereink vannak!

Beutaztunk több, mint 500 km-t São Paulo államon belül, hogy
megfelelő helyszínt találjunk a szimpóziumnak. Hatalmas,
síma padlózatú, oszlop mentes, jól szellőző terem kellett. A
szállás céljára szobák, puha matracos ágyakkal és melegvizes
zuhannyal. Tartalmas ételek a megéhező táncosoknak, hogy a
napi 6 óra tánc után jó kondiban tartsuk őket....
Az 5 napos szimpózium nem kerülhetett többe, mint 100 dollár
fejenként. Könnyű? Nem könnyű, de végül találtunk. A hely
csodálatos volt...
Milyen legyen a színház?
Számitgattunk, költségvetést készítettünk (Pedro és én, mérnök
létünkre gazdasági terveken dolgozunk), kiszámítottuk, hogy
hány főnyi fizető közönség szükséges ahhoz, hogy fedezze a
Tánctalálkozó költségeit.
Hála az összeköttetéseimnek, sikerült a “Teatro São Pedro”-t
nagyon kedvezményes áron lefoglalni, ami nem terhelte meg
túlságosan a Tánctalálkozó költségeit és megfelelő befogadó
képességű nézőtérrel rendelkezett. Kiváló!
A lelkesedés a Tánctalálkozó szervezéséhez egyre csak
nőtt........
Egyik ötlet a másik után született, és már teljesen kibontakozott
szemünk előtt a Tánctalálkozó.
Milyen legyen a Tánctalálkozó logója? Milyen legyen a pólo
szine? Ki nyissa meg a Tánctalálkozót?
A legapróbb részletek megalkotója Letícia volt. A tasak, a
“squeeze” a címke...

Végül eljött a várva várt
Szipózium.

Tánctalálkozó.

Megtörtént a

A Tánctalálkozó szervezése folytán mindez közelebb került
hozzám. A gyökereim újra átélése, nagyon mély, felejthetetlen
hatást keltett nemcsak bennem, hanem a többi táncos
részvevőben is. Hiszem, hogy mindegyikünkben, még azokban
is, akik nem magyar leszármazottak, sőt a kicsikben is, akik
még nem tudják felmérni az ilyen esemény nagyságát, hasonló
érzést keltett.
Minden szemvillanás, minden mosoly, minden csizma csapás,
az egyensúlyozása az üvegtáncosnak, hogy a fejükön maradjon
az üveg, csak egyet tükrözött: folytatni a magyar hagyományt,
amit szüleinktől kaptunk.
Köszönet Mindenkinek!
Egyet azonban sohasem fogok elfeledni, azt a pillanatot,
amikor végre a találkozó valóra vált: a Találkozó megnyitó
estjéjét a Magyar Házban. Több, mint 200 személy volt jelen,
köztük a táncosok (ilyen még nem volt!), és ahogy a teremben
valamennyien mezőségi zenére együtt táncoltunk lelkesen,
akkor odakiáltottam:
“Pedro! Hát, megvalósult a tánctalálkozó! Ez már a
TÁNCTALÁLKOZÓ!”
És már el is röppent.....
Tirczka Loli
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FOGADTATÁS A MAGYAR HÁZBAN
Kedves táncosok!
Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat a magyar néptánc fesztivál alkalmával São
Paulo-ban.
A Szervező Bizottság nagy szeretettel és odaadással szervezte a fesztivált!

Készítsétek a csizmákat, alsószoknyákat, frizurákat és a kurjantásokat!
HIRADÓ é uma publicação da Associação Húngara – Magyar Segélyegylet
Fundador: Gedeon Piller
Equipe da Redação: Hilda Budavári, K.J. Gombert
Diagramação e composição: Renata Tubor
Diretoria da Associação Húngara:
Presidente: Francisco Tibor Dénes; Vice–presidente: Madalena Judite Ráth; 1ª Secretária: Charlotte Németh; 2ª Secretária:
Carolina Vargha; 1º Tesoureiro: Árpád João Koszka; 2º Tesoureiro: Albert Kiss
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, 823 – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04547-003
Telefone / Fax 55-11-3849-0293
E-mail: 30desetembro@uol.com.br
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MŰSORISMERTETŐ
Művészi kivitelező: Tirczka Katarina Anna Maria
A fesztivál 22 esztendő után is megtartja fő célkitűzését, a magyar szokások,
hagyományok megörzését, amiket a bevándorlók hoztak a befogadó
országaikba. A fesztiválok olyan gazdag kulturális egyttműködést hoztak
létre, amik már túlhaladták a kontinens
határait.
A
magyar
néptánc
szépsége,
gazdagsága, változatossága, szinessége,
sokoldalúsága egyre jobban felkelti a
világ érdeklődését.
A MAGYAR TÁNC TÖRÉNETE
Karikázó

A fiatal szervezőink a műsorfüzet
tartalmának a szerkesztésével,
megtervezésével és kivitelezésével
is büszkélkedhetnek. Amikor a
szinházba érve kézhez kaptuk a
műsorismertetőt,
megcsodáltuk
annak
igényességét,
az
illusztrációk
szépségét,
eredetiségét,
a
nyomtatás
minőségét,
az
egésznek
az
összhangját. Igazából akkor estünk
ámulatba, amikor beleolvastunk,
ahogy ismertetik a tánctalálkozók,
szimpóziumok történetét, a magyar
néptánc eredetét, töredékeket a
magyar történelemből, felsorolják
a
résztvevő
csoportokat
és
táncosokat, és ami a legfontosabb:
külön a szombati és a vasárnapi
műsorokat.
Megismerhettük
a
szervezőket, támogatokat, de nem
feledkeztek el köszönetet mondani
a
jóttevőknek
sem.
Minden
kommentár nélkül, egyszerűen
csak lefordítjuk a tartalmát a Híradó
kedves olvasóinak.

A régebbi magyar táncok visszavezethetők
a középkorba, melynek legismertebb formája a körtánc.
Egy jellemző formája a Karikázó, amelyet lányok
táncolnak. A Karikázón kívül más stílusok is alakultak,
mint az Ugrós és Botoló, melyeket a mai napig táncolnak
a pásztorok.
A modernebb táncok a XVII. és XIX. században születtek.
Közöttük például a Verbunk, a legények besoroztatására
alakult a Habsburg korszak alatt.

Ugrós
Ebből a korszakból a másik modern stilus, a világhírű
Csárdás. A csárdás, általánosságban páros táncot jelent. A csárdásnak
megszámlálhatatlan változata keletkezett a különféle magyar tájegységek,
különféle körülmények alatt létrejött lépéseiből.
A
IX.
Dél-Amerikai
Magyar
Néptánctalákozó
alkalmával
megismertetjük
a kedves nézőinkkel az
eredeti
magyar
néptánc
rendkívüli
változatosságát
mind a zenében, mind a
népviseletben.

BEVEZETŐ
A
Dél-Amerikai
Néptántalálkozó
kétévenként kerül megrendezése,
ami összehozza Argentina, Brazilia,
Uruguay,
Venezuela
népesebb
magyar koloniáinak a táncosait. Ezt
a találkozót egy Magyarországról jött
táncsoport is megtisztelte.

Csárdás

Verbunk
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Népviseletek

TÖRTÉNELEM

Kik azok a “magiarok”? – a Műsorfüzetben

A magyarok - ahogy
szintén ismertek
“magiarok” - KeletÁzsiából jöttek az
Ural aljáról.

A Trianoni Békeszerződés
(1920) szétdarabolta
Magyarországot, meghagyván
csak az egyharmadát az eredeti
területének. Ez az oka, hogy
magyar kissebbségek élnek a
szomszédos országokban..

A magyar törzsek
királysággá
alakultak
1000-ben, a király
az országgal
felvetette
a katolikus vallást.

A második Világháború
után Magyaroszág szovjet
hatalom alá került, melytől
1989-ben a Berlini fal
leomlásával szabadult fel.
Manapság parlamentarista
rendszer van és 2004 óta
az Európai Közösség
tagja.
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A MŰSORISMERTETŐBEN A TÁNCCSOPORTOK
TÖRTÉNETÉT IS MEGISMERHETJÜK

CSILLAGSZEMÜ

Budapest – Magyarország

A Csillagszemüt 1992-ben Timár Bözske és Sándor a magyar néptánc nagy mesterei
alapították.

Kalotaszegi mulatság

Ma az 500 gyermekből álló néptáncegyüttes Magyarország legsikeresebb tánccsopotja,
többféle táncprogram, táncfesztiválok résztvevője, köszönhetően az egész Európában elismert
tanáraiknak.

Kalotaszegi mulatság
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A csoport Magyarországot képviseli az egész világon, Európa
nagy városaitól kezdve a távoli országokig, mint Brazilia, Kina,
Japán, New Zeland. Több internacionális kitüntetést kaptak,
köztük “Hungarian Heritage Prize” (Magyar Hagyományok)
1998-ban, “European Dance Prize” (Európai Tánc Dij) 2003ban, “Prima primissima (Legjobbak legjobbja) 2006-ban.
2005—ben Braziliában voltak Sáo Paulóban és Rio de
Janeiroban léptek fel.
Ebben az évben a Pántlika csoport baráti meghivásának
elegettéve
jöttek a IX. Dél-Amerikai Magyar
Tánctalálkozóra.

Tyukodi

Táncosok:
Balogh Ákos, Bester Alessandra, Juhász András,
Tímár András, Bács Anna, Szombati Anna, Makkos
Betti,
Csernitzky Csilla, Csanádi Fanni, Santucci
Gabriel, Kiss-Kozslik Zsófia, Santucci Lizi, Bács
Marcell, Tímár Mátyás,
Huszti Nóri, Reményi
Sári.

Szatmári verbunk lassú és friss csárdás – Csillagszemű és Pántlika

Zárójelenet
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DUNÁNTÚL

Jaraguá do Sul - Brazilia

A Dunántúl Táncegyüttes Brazilia déli részén, Jaraguá do Sul, Santa Catarina államban, 1995
márciusában alakult, Piller Gida a Pántlika Tánccsoport vezetője segítségével. A táncosok magyar
emigránsok unokái, dédunokái, akik 1890 körül érkeztek Ajkáról (Veszprém) és Székesfehérvárról
erre a vidékre.

Bábtáncoltató

Két évig kéthetenként a Pántika és a Dunántúl táncosai utazgattak hol São Paulóba, hol Jaraguá do
Sulra, hogy rendszeres táncpróbákon tanulják meg a magyar tánclépéseket, tánckoreográfiákat.

Dunántúli táncok

Elejétől kezdve nagy sikert arattak a közösségükben, hogy visszahozták a magyar hagyományt,
ami már feledésbe ment az emigránsok között. A gyönyörű szines jelmezek, a vidám dalok, a
tánclépések elragadtatták a közönséget.
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Jelenleg a csoport önnállóan dolgozik. Már kétszer utazott Magyarországra, hogy új táncokat
tanuljon, fellépjen és hogy kapcsolatot tartson a magyarországi tánccsoportokkal.

Palotás

A Dunántúl Táncegyüttes már harmadszor szerepel a Dél-Amerikai Magyar Tánctalálkozókon.

Zárójelenet

Táncosok:
Adriano José Demarchi, Andréia Gabriela Scheuer, Bruno Luís Kitzberger, Charlene P.E
Preus, Claudia M. E. Kitzberger, Cristiane Kritzberger, Délio Luís Demarchi, Fabrício Preus,
Franciely Eduarda Pinto, Gabrielle Demarchi Kemczynski, Glaucili Bockor, Grazielle H.
de Quadros, Gustavo Oldenburg, Joice M. H. Quadros, Jonas Spézia, Monique Renata
Ersching, Naijo Tuill Moreira, Raquel Schuster, Roberto Kitzberger, Rogério Finta, Sérgio
Octávio Fuzzi.
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PÁNTLIKA

São Paulo – Brazilia

A csoportot 1968-ban Kokron Ili magyar emigráns alapította, aki fiatal lányként érkezett Braziliába
a II. Világháború után. A são paulói magyar kolonia aktiv tagja, részt vett a cserkészetben,
szinházi előadásokban, irodalmi esteken. Sok tanulmányozás és kutatás után megalakította
a Pántlika Táncegyüttest, hogy megtartsa és terjessze a magyar kúltúrát a táncon keresztül
a magyar emigránsoknak,
leszármazottaiknak, valamint
a brazil közönségnek.
1988-ban, Piller Gedeon,
Gida - ahogy mi ismerjük - a
Pántlika táncosa vette át a
csoport vezetését, aki a mai
napig a csoport tagja és az
egyetlen táncos, aki minden
dél-amerikai tánctalálkozón
részt vett. Nem vezeti már
a csoportot, de továbbra is
táncol és segíti a többieket,
a hosszú
évek során
összegyűjtött tánctudásával.
Méhkeréki páros
2000 óta Pedro Marques
da Silva vezeti a Pántlikát.
Magyar édesanya gyermeke,
1990-ben fedezte fel a magyar
tánc szépségét, akkor csak 9
éves volt és azóta a csoport
minden fellépésén lelkesen
táncolt.
A csoport a são paulói magyar
emigránsok gyermeikeiből,
unokáiból tevődik össze, akik
megtanulták és terjesztik a
magyar néptánc szépségét.

Méhkeréki páros

A tánc tanulása továbbra is
kutatások alapján folyik, valamint
néhány csoport tag magyarországi
kiképzése segítségével, akik azért
mentek oda, hogy új, hiteles,
hagyományhű lépéseket, táncokat
tanuljanak.
Azonkívül a csoport hozatni szokott
hivatásos
néptánc
tanárokat
Magyarországról, hogy megtanítsák
egyes vidékek tipikus táncát,
melyeket a csoport nagy igénnyel
választ ki.

Üveges tánc

12 - HÍRADÓ

Sóvidéki táncok – Csillagszemű és Pántlika

Kalotaszegi legényes, lassú és friss csárdás

Zárojelenet

Táncosok:
Alessandra Bester, Ana Abidor, Beatríz Koszka Kiss, Carolina Vargha, Cristina Toth
Piller, Diana Fekete Nunez, Gedeon L.G.Piller, Klára Budavári, Lóránt A.M. Tirczka,
Mathias Toth Piller, Patrícia Bircsák, Paula Abidor, Pedro Marques da Silva, Thomas
Koszka Kiss, Yuri Szabó Yamashita, Vitor Merő Santucci.
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REGŐS

Buenos Aires – Argentina

1958-ban Vass Dénes vezetése alatt megszületett a Regős együttes, ami a Buenos Aires-i
magyar cserkészet kulturális ága.

Szatmári táncok

Kalotaszegi táncok

Az évek során számtalan szereplésen, kőrutazáson vettek részt, miközben teljesen átformálódtak,
olyannyira, hogy ma büszkék lehetnek műsoruk minden egyes táncára.

Üveges táncok

Ezek nagyrészben a Tánctalálkozók utáni, immár hagyományos szimpóziumi tánctanárok
tanításának és irányitásának köszönhetőek.
Kiemelkedik a sok szereplésük közül az 1996-os és 2005-ös magyarországi kőrútjuk, melyen az
argentinai magyar koloniát képviselték és asszimilálták a magyar kúlturát.
A Regős volt az első Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó szervezője is 1986-ban. Azóta
minden találkozón szerepeltek.
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Bogyiszlói táncok

Ökrői cigány tánc

Zárójelenet

Táncosok:
Andrés Armando Lovrics,
Andrés Lajtaváry, Belén
Giménez, Constanza
Catalina Lovrics, Daniel
Bonapartian, Eduardo
Bonapartian, Gabriela
Florencia Taboada, Gabriel
Papp, Juliana Maria
Szentiványi, Kinga Paula
Maria Mihályfy, Melinda
Lomniczy, Natalina
Tallarico, Nicolás Kerekes,
Ricardo Lajtaváry, Susana
Jeszensky.
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SZIVÁRVÁNY

Montevideo – Uruguay

A Szivárvány csoport, a Tündérkert legfiatalabb tagjaiből tevődik össze.
Ők a csoport csemetéi, ők az utánpótlások. Táncaikban sok a játékosság, huncutság a fiatalok
kedvtelésére.
Egy állandóan megújuló
csoport,
a
mostani
résztvevők a vidám, játékos
jelenetek
mellett
már
komoly koreográfiákkal is
rendelkeznek.
A Tánctalálkozókon 1992
óta vesznek részt nagyon
vidám, fiatalos számokkal.
Ez a Tánctalálkozó több
nagyon
tehetséges
táncosuknak
az
első
nemzetközi fellépése volt.

Moldvai táncok

Táncosok:
Carina Levi, Florencia
Vajda,
Gaston
Pereyra, Guillermo
Stock,
Ignacio
Aguirre, Ivanna Levi,
Lucia Ekker, Luis
Ekker, Marisa Cores,
Martin Ekker, Matias
Vajda, Maximiliano
Stock, Micaela Laner,
Romilda Afeltro.

Moldvai táncok

Zárójelenet
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TILINKÓ

Buenos Aires – Argentina

2004-ben alapították a Tilinkó Ifjusági Csoportot abból a célból, hogy a fiatalok megfelelő alapot
kapjanak, mire belépnek a Regős Táncegyüttesbe.

Galgamenti táncok

A csoport tagjai az Argentinába bevándorolt magyarok harmadik generációjából tevődik össze.
Táncosok:
Attila Lomniczy,
Márton Lajtaváry,
Mattiauda Luncsi,
Michelle Zombory,
Paula Zaha, Teréz
Jeffrey, Vali
Szentiványi.

Bogyiszlói táncok - Tilinkó és Regős

Zárojelenet
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TÜNDÉRKERT

Montevideo – Uruguay

Az uruguayi Tündérkert Néptánccsoport 1971 –töl kezdve magyar leszármazotakból és magyar
néptánc kedvelő uruguyiakból tevődik össze. Ez a csoport a három uruguayi együttes legnagyobb
gyakorlattal rendelkező táncosaiból áll és folytatólagosan újul a fiatal generáció részvételével.

Kalotaszegi legényes és páros

A csoport 1988 óta nagy sikerrel vesz részt a Dél-Amerikai Magyar Tánctalálkozókon, és ennek
köszönhetően fontos képviselője a magyar néptáncnak Dél-Amerikában.

Kalotaszegi legényes és páros

Állandó résztvevői számos állami és magán fesztiváloknak Uruguayban és külföldön.
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Mezőségi tánc

A csoport már két alkalommal
volt Magyarországon: 1996-ban
nagy sikerrel szerepelt az ottani
fesztiválokon
és
2006-ban
a
csoport mostani szereplői több
vidéki fesztiválon léptek fel és
szoros barátságba kerültek ottani
tánccsoportokkal.

Széki sűrű és ritka tempó

Táncosok:
Alejandra Brum, Carlos
Jankovics, Daniel
Jankovics,
Frederico
Baltar, Guillermo Fork,
Jimena Torres,
Laura
Gomez, Rodolfo Paiva,
Virginia Fork,
Zuleika
Dergan.

Zárójelenet
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ZRÍNYI

São Paulo – Brazilia

A Zrinyi története 1981 augusztus 18-án kezdődött, amikor alapítói Gyurica Emese és Gábor
felismervén elődeik hagyományainak fontosságát és azoknak a megtartását, öszegyűjtötték a
são paulói magyar kolónia fiataljait, hogy megtanulják és terjesszék a hagyományt.

Vajdaszentiványi táncok

Így született a Zrinyi Művészegyüttes, érezvén a
néphagyomány hű tükrözésének
fontosságát,
ezért a komoly kutatómunka lett az együttes
alapja.
Ez az alapos kutatómunka mind a népviselet, mind
a néptánc eredetiségéért már több résztvevőt
utaztatott Magyarországra és az elszakadt
területekre, hogy tanulmányozzák felújítsák
tudásukat, és hogy kapcsolatban legyenek az
ottani művészekkel, hogy elsajátítsák és átéljék a
legtisztább, legeredetibb népművészetet, legyen
az tánc, zene, vagy bármely művészeti ág.

Védj meg
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A csoport rendszeresen kap még értékes kiképzést híres táncosoktól, koreográfusoktól, akik
Magyarországról jönnek, hogy megmutassanak és betanítsanak új táncformákat.
Manapság a Zrinyi
Művészegyüttes
örömmel adja át
a magyar kúltura
gazdagságát a
különféle nemzetiségü
tagjainak, akikkel
hetente összegyűlnek,
hogy alkossanak,
gyakoroljanak
új táncformákat,
koreográfiákat. A
Zrinyiek mindig tárt
karokkal várnak új
társakat és barátokat.

Cigány táncok

Táncosok:
Alessandra Crispin,
Andreas Zoltán Szakmári,
Angélika Puskas, Catarina
Barbara Siladji Tóth, Gyula
Puskas, Alexandre Borbély,
João Carlos Soares, Larissa
Messani Rubio, Luciana
Branco Cardoso, Marilda
Abreu Ferreira, Natalia
Abreu Cardoso Ferreira
Patrícia Egri Wissinievski,
Paulo Sérgio Wissinievski,
Pedro Pallotta, Tatiana
Merege Zaborszky.
Tyukodi táncok

Zárójelenet
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A NÉZŐKÖZÖNSÉG:

Természtesen a são pauloi magyar koloniából, aki csak menni tudott, az ott űlt a nézőtéren.
Bemenetelkor kézhez kapta a műsorismertetőt, amit nagy tetszéssel el is kezdett olvasni, majd az
előadás alatt azon követte a számokat. Kokron Ili, mint bemondónő, kiváló volt, öröm volt hallani
és jó volt látni őt régi formájában.
A nézőtéren bizony nagy volt az izgalom. Volt akinek fia és
unokái táncoltak a szinpadon, volt aki az argentin unokákért
izgult, és nagy elismeréssel nézte a csodásan táncoló,
ritkán látott fiú unokákat. Volt mama és papa, akiknek
lányuk és fiúk a magyarországi Csillagszemű csoportban
táncolt, mivel most ott élnek és hamarosan viszatértek
oda, míg a legkisebb fiúk a Pántlika legifjabb táncosa volt,
aki nagyon rövid idő alatt tanulta meg a lépéseket (persze
ez a tanár érdeme is).
Sok néző valaha a Pántlikának vagy a Zrinyinek volt
a táncosa, és most ámultan látta, hogy az utánpótlás
kifogyhatatlan. Voltak olyan nézők is, akiknél táncosok
laktak és nagy izgalommal kisérték figyelemmel a kis
vendégeik szereplését, mint fogadott gyermekeikét.
Volt ott egy speciális meghivott is: D. Nazinha, a Magyar
Házból. Őt maguk a táncosok hívták meg, hiszen annyiszor
láthatta, hallhatta a csoportokat gyakorolni a Magyar
Házban, hogy alig várta, hogy láthassa mi is lesz abból
a sok dobbantásból, csapkodásból, zene és énekszóból.
Kokron Ili
D. Nazinha nem jutott szóhoz, nem hitt a szemének,
a fülének és csak ezt ismételgette: “É FANTASTICO! “(Fantasztikus!) “É MARAVILHOSO!” (
Csodás!) “FICAM MUITO BONITOS COM AS TRAJES COLORIDAS!” (Gyönyörűek a szines
jelmezekben) Mosolygott, könnyezett a meghatottságtól!
Valóban “hálás közönség” volt. Hálás a fiataloknak, mert olyat nyújtottak számára, ami a szivükhöz
szólt, ami a gyökereiket mozgatta meg, ami a fülüknek és szemüknek kincs volt, a sok a taps,
éljenzés, hogyvoltozás, felállvatapsolás fejezte ki az elismerését, a köszönetét, háláját azért,
amit a szereplők nyújottak számára.

Ott ragyogtak a táncosok és ragyogott a nézőközönség is.
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AMIBEN BIZTOSAK LEHETÜNK: FIATALJAINK SZERVEZŐKÉPESSÉGE KITŰNŐRE
VIZSGÁZOTT, MEGNYUGODHATUNK, VAN KIKNEK ÁTADNI A HELYÜNKET!
Köszönetet mond nektek a Magyar Kolónia nevében is
A Híradó Szerkesztősége!

ÜNNEPLÉS A MAGYAR HÁZBAN!
A Tánctalálkozó fékezhetetlen boldogságát ki kellett tombolni: IRÁNY A MAGYAR HÁZ!
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SZIMPÓZIUM
A IX.Dél-Amerikai Néptánctalálkozó befejeztével, megkezdődött a 8. Tánc Szimpózium július 21
és 26 között, ami a második fesztivál óta hagyománnyá vált.
A fő célja ennek a szimpóziumnak az, hogy minden táncosnak alkalmat adjon megismerni,
megtanulni új tánclépéseket Magyarország különféle tájegységeiről. Ez alatt a hét alatt a
táncosokat elárasztják a magyar kultúrvilággal és megtanulhatnak többféle tánc-koreográfiát.
A néptánc mesterei - Tímár Bözske és fia, Mátyás - voltak a felelős vezetők a szimpózium
leforgása alatt. Mindketten, mint profi néptánctanárok, e szimpózium meghivottai.

A szimpózium São Paulo állam egyik luxus tanyáján a táncosok kényelmes elszállásolásával,
teljes ellátásával, hatalmas táncteremmel, a város zajától elrejtőzve, várta a résztvevőket.

26 - HÍRADÓ

HÍRADÓ - 27
A programban táncgyakorlatok, tánc koreográfiák, zene és éneklés szerpelt, na és a táncház,
hogy a betanított táncokat gyakorolhassák kötetlen szabad formában.
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BESZÁMOLÓK

A beszámolókat Timár Mátyás írásával nyitjuk, majd táncosaink csodás élményeit a cikkek
érkezési sorrendjében közöljük.
Timár Mátyás - Csillagszemű

Távol és mégis közel
E cikk megírásához komoly erőt kellett magamon vennem. Időt kellett rá szánnom,
találnom, nem is a leíráshoz, mint inkább ahhoz, hogy a szürke hétköznapok ködjében
fel tudjak idézni magamban egy életre szóló élményt. Egy olyan élményt, amelyet nem
minden magyar fiatal, nem minden magyar ember, nem is minden ember tudhat magáénak.
A következő sorokban szeretném elmesélni és magamban újra felidézni a IX. Dél-Amerikai
Magyar Néptánctalálkozón és Szimpóziumon szerzett rendkívül értékes tapasztalataimat.
2008 tavaszán kaptunk meghívást a már
amúgy is legendás hírű Dél-Amerikai Magyar
Néptánctalákozóra.
Nagy
megtiszteltetés
volt ez számunkra, nekem pedig külön öröm,
hogy édesanyámmal, Timár Böskével és a
Csillagszeműekkel kelhettem útra egy, a számomra
különösen kedves országba, Brazíliába. Az
előkészületeket egy egészséges izgalom kísérte:
vajon milyen kiváló együttesekkel fogunk együtt
műsort adni, milyenek a dél-amerikai magyar
fiatalok, sikerül-e barátokat szerezni, mégis milyen
lehet az a híres „szimpózium”? Ugyanis táncos
pályafutásunk során vettünk részt nemzetközi
fesztiválokon, tanítottunk külföldieket magyar
néptáncra, de ilyesmiben még nem volt részünk.
A professzionális szervezésnek köszönhetően az
izgalmak hamar kezdtek feloldódni, az első estére
szánt összejövetel után mindannyian éreztük, hogy
barátok között vagyunk és szívesen fogadnak

bennünket. Ekkor már tudtuk, hogy ez a tánctábor
nem olyan lesz, mint a többi.
De a szimpóziumot megelőző két napos
Néptánctalálkozó még hátra volt. A magyar
néptáncnak általános sikere van az egész
világon gyönyörű zenéje és virtuóz lépései miatt.
Itt azonban ez nem volt elég, mivel tudtuk, hogy
nagyon lelkes és tehetséges csoportokkal fogunk
együtt színpadra lépni, tehát össze kell szednünk
magunkat. Már a próbákon kiderült, hogy nem kell
haza ugranunk pár ügyes legényért és leányért.
A Finálé betanulása közben ébredtünk rá arra,
hogy ezen a szimpóziumon kemény feladatokat
hajthatunk végre, miután egy komolyabb
csapássorozatot kevesebb, mint fél óra alatt
megtanulta a társaság legnagyobb része.
A színpadbejárásokon még nem láthattuk teljes
egészében a táncokat, ezért nagy izgalommal
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vártuk a műsort, ahol oldalról – már ha sikerült
helyet szerezünk magunknak – megcsodálhattuk a
különböző koreográfiákat. Ezek a pillanatok adtak
lehetőséget arra, hogy az eddig ismeretlen táncos
társak új barátokká váljanak.
Óriási meglepetés volt számunkra, hogy ilyen
távol Magyarországtól, ilyen erősen tart össze a
magyarság, és ilyen intenzitással őrzik, művelik
a magyar kultúrát. Ennek megkoronázásaképpen
professzionális
koreográfiákkal
készültek
a csoportok, mely koreográfiák versenybe
szállhatnának a budapesti színpadokon látható
művekkel. Büszkék lehetünk rá, hogy ilyen
színvonalas műsorban vehettünk részt, és nagy
öröm volt a brazil közönségnek bemutatni a magyar
néptánckultúrát.
A nézők egy tartalmas hétvégét tudhattak
magukénak a Fesztivál után, de a táncosoknak
még csak ekkor kezdődött a java. A két műsort
vehettük bemelegítésnek is a tánctábor előtt. Ekkor
már biztosan tudtuk, hogy a tanulással nem lesz
probléma és profi szinten tarthatjuk meg a képzést.
A megrendelt lőrincrévi és madocsai táncok igazi
kihívást jelentettek számunkra is, de amilyen
nehezek ezek a táncok, olyan szépek. Csak
remélni tudtam, hogy sikerülni majd megszerettetni
a táncokat a szimpózium résztvevőivel. Az igazat
megvallva, már az első nap után láthatóan tetszett
a táncosoknak, és meglepő módon nagyon hamar
sikerült elsajátítaniuk is. A próbák előtt és után
lehetőség nyílt a táncosok megismerésére, többet

megtudni a külföldi magyarságról, ami egy mai
fiatal magyar lánynak vagy fiúnak rendkívül fontos.
Ha hazatérve elmesélik az iskolában, hogy úgy
beszélgettek dél-amerikai barátokkal magyarul,
hogy az a barát még nem járt Magyarországon
soha életében, akkor valószínűleg nehezen
fognak nekik hinni. Vagy akár azt, hogy madocsai
táncot jártak olyan külföldi gyerekekkel, akik nem
is magyar származásúak. Ezek az élmények
nem fognak feledésbe merülni, és mindig a
büszkeségüket fogják növelni, amire szüksége
is van egy mai magyar fiatalnak… Példamutató
összetartást láthattak, nem csak a táncpróbákon,
hanem a cserkészetben tanult szokások,
játékok megismerése közben. Édesanyámnak,
Böskének és nekem is, óriási szakmai élményt
nyújtott a tábor, és ezért is jött az ötlet, hogy
2009-ben újra szeretnénk együtt dolgozni
egy hasonló műsoron, ezúttal Budapesten.
Mindenképpen viszonozni szeretnénk a
Brazíliában kapott élményeket, valamint
szeretnénk, ha a dél-amerikai magyar fiatalok is
megismernék, hogyan csináljuk „ezt” mi itthon,
Magyarországon. De ami a legfontosabb, hogy
a kapcsolatot megtartsuk, ne csak az internet
által – ami ugyan manapság sokkal közelebb
tartja egymáshoz az embereket –, hanem közös
kultúránk megőrzésével. Nagy örömmel tölt el
minket az a tudat, hogy ebben száz százalékig
számíthatunk a dél-amerikai magyarságra!
Timár Mátyás

Bester Alessandra (Pupi) – Pántlikás és Csillagszemű ragyogott a boldogságtól:

Pupi az első jobbról
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Amikor elkezdtem táncolni a Sarkantyúban 1995-ben, még álmomban sem gondoltam arra, hogy valaha
a Pántlikában, később a Csillagszeműben fogok szerepelni. Még kevésbé gondoltam, hogy négy
táncfesztiválon veszek majd részt és most ráadásul abban az országban, ahol elkezdtem táncolni.
Számomra külön élményt nyújtott és nagyon büszke voltam, hogy a IX. Dél-Amerikai Tánctalálkozó
szervezése tökéletes volt, semmi sem hiányzott és még meglepetést is tartogatott számunkra, kaptunk
üvegecskét, táskát, pólót, de az igazi meglepetés a szimpózium végén volt, hogy a szamba iskola
zenekarának a fergeteges dobolására táncolhattunk. Az, hogy Braziliában redeződött a fesztivál, már egy
nagy öröm volt számomra, így találkozhattam a régi barátokkal, viszontláthattam olyan barátokat is, akik
más országokban élnek, mint az argentinok és uruguayiak.
Mekkora meglepetés volt számomra, amikor a Műsorfüzetben felfedeztem a nevem a Pántlika és a
Csillagszemű csoportokban, mivel mindkettőben szerepeltem. Ez nagyon boldoggá tett!
A műsor gyönyörű és változatos volt, a különböző csoportok, különböző magyar tájegységek táncait
mutatták be, mindegyiket a maga sajátosságával, és népviseletével.
A szimpózium alatt alkalmunk volt megtanulni két táncot és zenét, Madocsait és Lőrincrévit, Tímár
Bözske tánctanárnő vezetésével és a Csillagszemű táncosaik segítségével, akik Braziliába jöttek, hogy
résztvegyenek a fesztiválon, amit nagyon élveztek. Mindegyikük, velem együtt, már alig várja, hogy
visszatérhessünk és szerepelhessünk a következő dél-amerikai magyar tánctalálkozón.
Bester Alessandra

Borbély Sanyi a Zrinyi Művészegyüttesből nagy elragadtatással ezt írta:
Fantasztikus volt, és izgalmas
Teljes egy éven át készültünk. Az az igyekezet
volt a legnagyobb hajtóerő, hogy csodás
fesztivált alkossunk, hiszen ezúttal a mi
országunkban lesz.
Az első feladatunk az volt, hogy elhatározzuk,
milyen táncokkal fogunk fellépni. A második:
tanulmányozni a kiválasztott táncokat,
betanítani a lépéseket és a koreográfiát.
Sanyi a harmadik balról

2008 első felében a Zrinyi csoport szombati
táncpróbái sosem fejeződtek be 19:30 előtt.

A legnagyobb újdonságunk a Cigánytánc volt. A célunk az volt, hogy bemutassunk valamit a
cigányok szokásaiból. A lépések, maga a tartás, a cigány tipus megformálása hihetetlen komplikált
feladat volt. Ezt a táncot Makowinyi Tibor és Truppel Mariann tanították be, pár évvel ezelőtt,
a braziliai tartozkodásukkor. Sokan a mostani táncosok közül még nem is táncoltak abban az
időben. Hála Luciana Branco Cardoso, Paulo Sérgio Wissiniewsky és Szakmáry Andris nagyszerű
munkájának, sikerült újra megtanulnunk a lépéseket és a koreográfiát. Minden kétséget kizáróan
ez volt a fesztivál legnagyobb újdonsága.
A Cigánytáncon kívül előadtuk a Tyukodi, a Vajdaszentiványi és a - másik nagy újdonságot - a
Védj meg (Nox együttes) számokat. Be akartuk mutatni, hogy összehozható a hagyományos
népzene a modern zenével, ez volt a célünk a Védj meg előadásával. Egy modern, romantikus
dalra tipikus Mezőségi lépésekkel, koreográfiát mutattunk be.

HÍRADÓ - 31
Milyen boldogság!
Micsoda öröm volt viszontlátni az argentin, uruguayi, Jaraguá do sul-i jóbarátokat! A fesztiválon
velük történt közös fellépés élménye még jobban megerősítette a kapcsolatunkat, és annak a
szükségességét, hogy továbbra is megőrizzük a hagyományt, a népszokásokat, és magát a
fesztivált.
Ezenkívül még új barátságot is kötöttünk a Budapesti Csillagszeműekkel, akik először vettek
részt a Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozón.
Szinte egy nagy család lettünk. Mindnyájan jókat szórakoztunk, de ugyanakkor aggódtunk is
egymásért, odafigyeltünk, hogy minden jól sikerüljön. Még az öltözőkben is a nézők szeme
előtt éreztük magunkat. Az elővigyázat, a figyelmesség, ahogy mindegyik csoport a jelmezeit
előkészítette, összerakta a fellépés sorrendjébe, felejthetetlen maradt számunkra. Olyanok
voltunk, mint az igazi profik.
A nézőközönség elragadó lelkesedése buzdított bennünket a két napi fellépéseink során, ami
örök emlék marad szívünkben.
A fesztivál után a szimpóziumon is ott voltunk. Tanultunk, sokat szórakoztunk. Ötleteket cseréltünk
és még jobban összeforrt a barátságunk.
Valami csodálatos volt! Elismerés és gratuláció illeti Pedrot, Lolit, Letíciát és mindenkit, aki
szervezte és segítette a fesztivált! A legapróbb részletekig mindenre gondoltak.
Meleg hálával és boldogsággal tölt el minden pillanat, amikor visszaemlékezek a fesztiválra.
Most a mi munkánk ezt folytatni és lelkesedéssel készülni a következő fesztiválra.
Borbély Sanyi
Lajtaváry András – Argentin Regősöktől így írt: (16 éves)

Már év elején sok szó volt a 9.
Brazíliai néptánc találkozóról,
amelyre először mentem úgy
mint „Regös” tag, szóval mint
a „nagyokkal”. Az előző két
Fesztiválon még kicsi voltam, és
a mi csoportunk még nem lépett
fel. Ezért a legnagyobb vágyam
az volt, hogy már elérkezzen
július 19.-e és eltáncoljam azt

amit tanultam és amit annyira
gyakoroltam.
Akartam, hogy
az emberek élvezhessék a
Fesztivált!
Végre elérkezett július 18.-a,
az indulás napja. 32 óra busz
után megható volt a találkozás:
az én esetemben családi
találkozás, régi barátok, akiket
az előző fesztiválról ismertünk
és azóta nem láttunk. De voltak
új arcok is! Brazil, uruguayi és
magyarországi új arcok.
Első este a Magyar Házban
mulattunk,
táncoltunk,
ismerkedtünk.
Másnap, szombaton kettőre
mentünk a színházba, ahol
elgyakoroltuk táncainkat és mind
együtt a FINÁLÉT.
Este 9-kor már népviseletben
idegesen, de nagyon boldogan
vártuk, hogy az előadás már

elkezdődjön. A táncok remekül
sikerültek, minden csoportnak.
Nagyon jó érzés volt 600 ember
előtt fellépni és nagyon jó
érzés volt, amikor a színpadról
kiléptünk, a többi táncos tapsát
hallani. Ez mind azt mutatta,
hogy milyen jó hangulat volt a
csoportok között, a résztvevők
között, mindegy, ha 16 éves
vagy 28 vagy, 40. Mindannyian
barátok voltunk és felnéztünk
egymásra.
Ezt a hangulatot
éreztük végig a fesztiválon és a
szimpóziumon.
A vasárnapi előadás nekem
személyesen
jobban
tetszett. Már nagyobb volt az
önbizalmunk, több volt a jókedv,
nem voltunk annyira feszültek.
Az utolsó táncok után és Kokron
Ili beszéde után minden csoport
szívvel-lélekkel táncolta a nagy
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finálét, amit egy nagyon szép
szatmári csapással fejeztünk
be. A publikum nagy tapsára
egy hangos „PI-TYE-DÁ-RÉ”
után egyre gyorsabban adtuk elő
megint a csapást zene nélkül.
Nekem nagyon megható volt
ezt eltáncolni és a végén látni
ahogyan a nagy tömeg ember
tapsol, feláll, kiabál.
Ezután
nagy ölelés, boldogság és
sírás következett. Megvolt a 9.
Fesztivál!!!
Vasárnap már sokan vissza
kellett, hogy utazzanak munka,
vagy tanulás miatt. Ezért egy
búcsúestet szerveztek a Magyar
Házban. Nagyon jól éreztem
magam, sokat beszélgettünk.
Jó volt a braziloktól azt hallani,
hogy
mennyire
hasonlítunk

papámra, aki szintén a Pántlika
tánccsoporthoz tartozott. Sok
régi cserkész történetet meséltek
róla, amiket nem is tudtam.
Észrevettem, hogy a papámat
mindenki mennyire szerette és
mennyire hiányolják mivel 27
éves korában a mamám miatt
eljött Argentínába lakni.
Végre hétfő 21 volt. Kezdődött
a szimpózium. A hely olyan
volt, mintha egy álomban
lennénk: gyönyörű és óriási
tanya, medencével, röplabda
és focipályával, egy szép tóval.
A Különböző országok, különkülön házakba laktunk.
Ez a
szimpózium nekem különleges
nyomot hagyott. Nem tudom,
hogy ha azért mert már nagyobb
vagyok és jobban beilleszkedek

mindenhova, a táncokat amiket
tanultunk azokba jól belejöttem,
vagy azért mert annyian voltunk
és olyan jó volt a hangulat. De
az biztos, hogy ez a brazíliai
2008-as Dél-amerikai Magyar
Néptánc Fesztivál ez bennem
lesz mindig mint egy nagyon szép
emlék. Nagyon hálás vagyok
azért, hogy részt vehettem
és ennek köszönhető, hogy
most teljes motivációval fogom
tovább folytatni a néptáncot
Argentínában. Talán a jövőben
még Magyarországon is.
Egy nagy és
mindenkinek.
hiányoztok.

erős

ölelés
Nagyon

Lajtavári András

Lajtaváry Richard – Argetntin Regősötől ezt írta: (András és Richárd ikertestvérek)
A boldogság meg a jó hangulat már akkor kezdődött, amikor megérkeztünk
Brazíliába és az összes régi táncos barátainkkal találkoztunk. Ekkor már
éreztem, hogy milyen klassz, érdekes, élvezetes és főleg motiváló 10 nap
következik. Nem is tudtam, hogy ennyire szeretem a néptáncot! Nagyon
örültem és büszke is voltam, amikor nagymamámtól és nagynénimtől
hallottam, hogy milyen jó volt az előadás. Az is megható volt, amikor Papi
barátai mind odajöttek gratulálni.
A hangulat kiváló volt. Azt már is hiányolom, és már várom a következő
Fesztivált. Klassz ennyi új embert megismerni és ennyire megszeretni
őket és együtt lenni.
A szimpózium állati jó volt. A 3 szimpózium közül, amin részt vettem, ezt
élveztem a legjobban. Persze, a jó idő is hozzásegített. Mintha nyár lett
volna. De a gyönyörű hely, a finom és bőséges kaja, az emberek melegsége és a magyar népi
tánc egy olyan élményt adott, amit nehezen fogok elfelejteni.
Az utolsó estével a szervezők nagyon megleptek minket.
Nem is akartam visszajönni, nem akartam elfogadni, hogy ennek már vége van. De hát véget
ért.... és én most büszkén mesélem mindenkinek, hogy mennyire érdemes táncolni, és ilyeneket
átélni. Büszkén mesélem, hogy milyen klassz volt ez a Fesztivál Brazíliában.
Lajtavári Richárd
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Kiss Beatriz – Pántlikás beszámolója:

IX. Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó (fesztivál)
2008 július 19-én és 20-án egyike volt a legjelentősebb
magyar kúlturális megmozdulásoknak a Dél-Amerikai
kontinensen. A fesztiválokat kétévenként rendezik,
az első 1986-ban volt és ezek az összejövetelek jól
összetartják az uruguayi, az argentiniai és a braziliai
néptánccsoportokat és a magyar kolóniákat. Az utolsó
két fesztivál Uruguayban, illetve Argentinában volt 2004ben és 2006-ban. Most, 2008-ban, a fesztivál varázsa
- 12 év elmúltával - visszatért Sáo Paulóba.

A Pántlika Táncgyüttes és a Zrinyi Művészegyüttes
közösen szervezte meg a IX. Néptánctalálkozót, melyen
120 táncos vett részt. A fesztiválon a következő csoportok
szerepeltek: Regős és Tilinkó Argentinából, Tündérkert
és Szivárvány Uruguayból, Dunántúl,
Jaragua do
Sulból (Brazilia) és a két fentemlített Sáo Pauló-i csoport.
Magyarországról itt voltak a Csillagszeműek, akik még
Beatriz a harmadik balról
ragyogóbbá tették az estéket. A fesztivál színhelye a XX.
század elején épült és gyönyörűen felújított Theatro Sáo Pedro volt, mely Sáo Paulo nyugati kerületében
található.
Az utolsó argentínai fesztivál óta sok új ötlet született erre az eseményre. 2007 júliusától az ötletek
kezdtek valós formát ölteni: komoly tervezés, költségvetés készítés, e-mailezések, telefonálások stb. A
szervezés a legapróbb részletekre is kiterjedt, a fesztivál logojának megtervezésétől kezdve a mintegy 150
meghívott elhelyezéséig. A szervezők szinte a teljes szabadidejüket a fesztivál előkészítésére fordították:
a pólók, “squeezes” uzsonnák, színház, vacsorák, zene, családoknál történő elszállásolások, az egy
hetes szimpózium megfelelő helyszínének kiválasztása és előkészítése, a táncosok szállítása,…. De a
sok álmatlan éjszaka meghozta az eredményt: látva, a táncosok ragyogó arcát és a szemüknek alighívő
nézőket!
Sokat tanultunk, tapasztalatokat szereztünk, sok problémát megoldottunk, és semmi sem mérsékelte azt
a vágyunkat, hogy két év múlva megint együtt lehessünk a táncosokkal, a messzíről jött barátainkkal.
Már most nagy izgalommal várjuk a következő fesztivált, a viszontlátás örömét s hogy újra
megmutathassuk a magyar tánc csodálatos szépségét.
Kiss Beatriz

Olvassák Jankovics Károly írását – az Uruguayi néptáncosoktól

Károly a középen

Az elmúlt júliusi hónapban az uruguayi
magyar
néptánccsoportoknak
nagy
élményben volt részük… megint szerepeltek
az immár hagyományos dél-amerikai magyar
néptánctalálkozón.

Nagy élmény volt minden szereplő számára, de
különösen nekünk, akik régóta részt veszünk
a néptánctalálkozókon, hogy viszontláthattunk
olyan barátokat, akikkel immár több, mint
20 éve kapcsolatot tartunk és testvérként
szeretünk. Azok számára is nagy élmény volt,
akik először vettek részt a fesztiválon, mert
láthatták, hogy a mi földrészünk különböző
országainak a fiataljait ugyanaz az érzés fűti
a magyar hagyományok megőrzése iránt,
vállalják a felelősséget annak megtartásáért,
leküzdve a legnagyobb ellenségünket, a
távolságot is, mely az anyaországunktól
elválaszt.
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A tánctalálkozó kiváló szervezéssel bírt,
megfigyelhető volt több javulás az előzőekhez
képest. A legcsodálatosabb dolog az, hogy
a fesztiválok szelleme megmaradt, semmit
sem változott, megtartva a különféle fiatalok
ezen tevékenykedését, minden versengés,
kihívás nélkül, de ugyanakkor mindegyik
csoport világosan bemutatja a felkészültségét
és törekszik, hogy a legjobbat nyújtsa az
elõadáson.
Meg kell még említenem a braziliai magyar
szülők kitűnő közreműködését, hogy nagy

figyelmességgel,
családtagként
fogadták
otthonukba a fiatalokat, megadván nekik a tőlük
telhető legjobbakat.
Ez az alkalom megerősítette a mi uruguayi
fiataljainkban, hogy nap mint nap tovább
dolgozzanak a magyarságért, ami egyben
elismerés is mindazoknak a magyaroknak,
akik sok évvel ezelőtt megalapították a
koloniát, reánk hagyva a nemes feladatot, a
folytatást, még hosszú éveken át.
Jankovics Károly

Cristiane Kitzberger beszámol a Tánctalálkozóról a Dunántúliak nevében:

Nagy izgalommal vártuk a Tánctalálkozót, sokat gyakoroltunk Jaraguá do Sul-ban, hogy
megmutassuk, hogy még a távolság ellenére is meg tudtuk őrizni ezt a gyönyörű hagyományt.
Nagy volt az izgalom és az idegesség, hiszen egy olyan nézőközönségnek táncoltunk, akik jól
ismerik a magyar néptáncot és az bizony felelőséggel jár. Hagytuk, hogy a szivünk vezessen,
mert szeretjük ezt a hagyományt, szeretjuk ezt a csodás táncot.
A Tánctalálkozó teljes siker volt, szívből gratulálunk a szervezőknek, köszönve a figyelmet, a
szeretetet, amelyben részesültünk. Köszönjük a nagyszerű elszállásolást a Magyar Házban és
üzenjük, hogy már nagyon várjuk a következőt!!! Leírhatatlan élményben volt részünk, amely
kihatott a csoportunk fejlődésére. Mindig nagy boldogság viszontlátni kedves barátokat, de
különösen nagy öröm viszontlátni azokat, akik a mi csoportunk első lépéseit tanították be, akikért
a mai napig rajongunk és hálát érzünk irántuk!
Na, és a szimpózium, az egy feledhetetlen hét volt, sok tánccal, barátkozással, tanulással,
gyakorlattal, mindez egy csodás helyen. Ha lett is volna akár nyelvi, vagy bármilyen más különbség
a csoportok között, az mind eltünt volna a magyar tánc varázsától. Ezek olyan pillanatok voltak,
amik felvillanyoztak bennünket, hogy továbbra is megtartsuk ezt az örökséget, hogy táncoljunk
és még többet táncoljunk!
Már visszafelé számolunk a következő Tánctalálkozóra! IRÁNY URUGUAY! OTT LESZÜNK!
Szeretettel ölelünk Mindenkit,
Dunántúl Csoport – Jaraguá do Sul
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Piller Cristina beszámolója eredetiben, amit magyarul írt a Pántlika együttesből
Első fesztiválom: izgalmas, félelmetes és boldog élmény
volt. A legnehezebb volt fellépni a szimpadon és nem
nevetni és hujhujhajrázni, olyan boldog voltam. Az
üvegestánc, jaj, majdnem elkezdtem sírni, mivel nem
esett le semmilyen üveg!
Hiszen mindenki, aki valahogyan részt vett a fesztiválon
nagyon nyugodt lett, amikor látta, hogy milyen jól sikerültek
a dolgok. A táncok írtó szépek voltak. Mindegyik.

Crisztina a második balról

Hát a két nap után újra indultunk táncolni, kezdődött
a szimpozium, ami nekem ujdonság volt. Löricrévi és
Madocsai táncok nagyon szépek, és még lehetőleg a
közönség látni fogja a Lörincrévit.... Egy hét után már
úgy fájt a lábunk, hogy nem birtunk rá lépni, de úgy
is táncoltunk a búcsú bulin.
Piller Cristina

Fekete Diana Nuñez (Pántlikás) hozzászólása:

Diana az első jobbról

Két éves komoly munka után a IX. Dél-Amerikai Magyar Tánctalálkozó (fesztivál) két csodás
estet nyújtott számunka, és egy feledhetetlen szimpóziumot.
Minden kétségen felül ez a fesztivál jelentett a legtöbbet nekem a három közül, melyen már részt
vettem, mivel ez itt Braziliában volt. Boldogító érzés volt az a tudat, hogy a nézőtéren olyanok
ülnek, akik ismernek engem - a családom, a barátaim -, akiket vonz a fesztivál, élvezik a magyar
tánc varázsát, szinességét, vidámságát.
A fesztivál után, egy hetes szimpóziumon vettünk részt Ibiúnán, ahol két új táncot tanultunk másmás tájegységről: Madocsáról és Lőrincrévről. Sok új lépést, zenét és koreografiát tanultunk!
Mindezt olyan táncosokkal, akik velünk együtt akarják a magyar kúltúrát, hagyományt terjeszteni.
A sok gyakorlás mellett jutott időnk, szórakozásra, pihenésre, sőt, még szambázásra is! A
szimpóziumon a szamba csodás meglepetés volt számunkra és végig táncoltuk az éjjelt....
Köszönöm a szervezőknek, akik fáradságot nem kímélve mindent a legapróbb részletekig
előre kigondoltak, a fesztivált is és a szimpózium lefolyását is a tökéletességig jól
megszervezték !
Fekete Diana Nuñez
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Bircsák Patrícia - Pántlikás hozzászólása:

Mindazoknak, akik
a magyar kultúra
rajongói, a IX. DélAmerikai Magyar
Néptánctalálkozó
(fesztivál) kitűnő
eseményt nyújtott.
A
fesztivál
nemcsak két estét
betöltő, különféle
tánccsoportok
fellépéseiből álló
néptánc műsor volt,
hanem maguknak
a táncosoknak a
találkozásából is,
akiknek a közös
fő céluk a magyar
h a g y o m á n y
fenntartása,
terjesztése,
éljenek
akár
Magyarországon, akár a világ bármely táján. A
táncosok életerővel, szebbnél szebb, vidámabbnál
vidámabb táncokkal töltik be a szinpadot, hogy
szórakoztassák, elkápráztassák a nézőközönséget,
hogy megismertessék és megszerettessék velük
ezt csodálatosan szép hagyományt.
Engem, mint táncost, és a magyar nyelv, a magyar
szokások, a magyar néptáncok megszállottját az
boldogít a legjobban, hogy ilyenkor megoszthatom
a többiekkel a rajongásomat és megmutathatom
a nézőknek azt a kiáradó örömet, ragyogást,
ami ilyenkor előtőr belőlem, melyet aztán ők is

viszonoznak nekem, mert őket is elragadja ez a
láz.
Amint a 2006-os fesztivál végetért Argentinában, az
összes táncos felelősségének érezte, hogy ennek
folytatása legyen. Megkezdődtek a gyűlések és a
szervezkedések, mert akartuk, hogy a fesztiválunk
felejthetetlen legyen mind a táncosoknak, mind a
nézőknek. A szevezők rengeteget dolgoztak, hogy
a fesztivál profi szinvonalú legyen, éjjelt nappalá
téve dolgozták ki a legapróbb részleteket is a
támogatókkal együtt. Bizonyára e fáradhatatlan
munkakedv hozta meg a gyümölcsét, a SIKERT.
Nem feledkezhetek meg a két napos fesztiváli
műsort követő szimpóziumról sem. Szinte a
fesztivál folytatása volt az egy hetes szimpózium,
mely továbbra is együtt tartotta a táncosokat,
új táncok elsajátítására a Magyarországról jött
tánctanárpár vezetésével. A szimpózium valóban
felejthetetlen volt, naphosszat táncoltunk, remekül
szórakoztunk, mulattunk.
Ezekből a napokból nem volt elég, azt szeretnénk,
hogy folytatódjanak még számunkra. A fesztivál
felszította bennünk azt a törekvést, hogy a
jövőben még jobbak legyünk, még többet adjunk,
folytassuk amit elkezdtünk. Olyan erősen él
mindnyájunkban az élmény, hogy ez biztosítani
fogja az elkövetkezendő fesztiválok tüzét és
magas lángon tartja bennünk a magyar érzést,
a magyar hagyományok őrzését.
Bircsák Patrícia

Yamashita Szabo Yuri élményei a Pántlika együttesből

Büszke vagyok a magyar gyökereimre. Külön kitüntetésnek
érzem, hogy személyesen nekem is alkalmam van életben tartani
ezt a kulturát, legyen az akár a cserkészet, akár a néptánc,
különösen ilyen fesztiváli szereplés által. A fesztivál rendkívüli
alkalom volt számomra, nem is tudom szavakkal kifejezni azt az
aggódást, ami eltöltött, hogy minden jól sikerüljön, a fellépések
előtti lámpalázat, az izgalmat, hogy a lehető legjobbat nyújtsam
magamból, és a lelkesedést, főleg a zárótánc varázsát, mely
végleg elbűvölt bennünket.
Hosszú hónapokon keresztül készülődtünk, minden alkalommal
órákon át gyakoroltunk. Gyakran kisebb-nagyobb áldozatot hozva,
Yuri a első bálrol
hogy ne hiányozzunk egyetlen gyakorlásról sem, de mindez
megérte. Csak az az élmény, hogy több, mint 100 táncos között lehettem, akik annak ellenére, hogy különféle
országból, sőt földrészről jöttek össze, egyforma virtussal és ugyanazzal a délcegséggel csapták a legényest.
A szereplés és a szimpózium időtartama csupán egy szempillantásnak tünt, de egész életünkre kihat, megfizethetetlen
emlékekkel, új barátságokkal. Az az érzés maradt meg bennem, hogy “nem volt elég”, továbbra is táncolni
akarok, no és persze viszontlátni mindenkit a következő fesztiválon.
Yamashita Szabo Yuri
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KÖSZÖNETEK

Diploma a szervezőknek

“Brasil 2008 –Köszi Pedro, Loli, Lelé király volt!”
Tímár Matyi
Külön köszönet illeti Timár Böskét, aki a fináléban a szinpadot
egyetlen hatalmas élő csokorrá varázsolta, amivel sem a táncosok,
sem a nézők nem tudtak betelni.
Ezt a csokrot még tovább gazdagította az általa vezetett, remekül
sikerült szimpózium.
Munkáját a Táncosok és a Nézők nevében is köszöni a
Híradó Szerkesztősége

38 - HÍRADÓ
FIGYELEM! – NAGYON FONTOS!

MEGHÍVÓ TOMITÓL (Kiss Thomas) és Etitől (Kiss Beatriz)

Tomi

Beti

1977 augusztusában (már több, mint 10 éve!!) az első magyar
tánc lépéseimet próbálgattam. Akkor kezdődött a “MÁSODIK
SARKANTYÚ”.
Ma – gazdagodva sok tánclépéssel, koreográfiával, barátsággal,
utazásokkal, fellépésekkel, tánctalálkozókkal, jó szórakozásokkal,
néha egy kis megbotlással a csizmákkal, bálokkal stb. – Pántlikává
nőttünk és folytatjuk ami már majdnem 40 évvel ezelőtt kezdődött.
Most megint elérkezett az idő, hogy felújítsunk! Alakítsunk egy
HARMADIK SARKANTYÚT. Szeretnénk ugyanazokat az élményeket
nyújtani a most kezdő gyerekeknek, remélve, hogy majd a jövőben
ők is átadják azokat, az őket követő fiataljainak. Új utánpótlás = új erő
(mindnyájunknak!)

Ezért hívjuk meg a kis srácokat az első játékos lépésekre vasárnap 16:30 órakor a Magyar Házba, (a Pántlika
gyakorlása elött, ami 18 órakor kezdődik).
Kérem a szülök támogatását ehhez a kezdeményezéshez. Hozzák gyermeik barátjait az iskolából, és mindenkit akit
csak érdekelne. Nem feltétlen fontos, hogy magyar leszármazott legyen.
Szeretettel ölel Mindenkit,
Tomi

MEGHÍVÓ
Magyar Néptánc Csoport Sarkantyú
2008 második félévében a Pántlika magyar néptánc együttes új gyerek csoportot alakit- Sarkantyú
névvel.
Öt éven felüli gyerekek vehetnek részt
fellépésekben.

a magyar tánc, zene elsajátításában és szinpadi

A csoportot Kiss Beatríz és Thomas tanítják, akik a Pántlika táncosai, vasárnaponként 16 – 17
óra között a Magyar Házban.
Havonta R$ 15.00-ba kerül gyerekenként (levonással a testvéreknek).
A részvételhez nem fontos a magyar beszéd, mert az órákat portugálul tartjuk.

Vegyél részt! Hozzad gyermekeid, unokáid és
azok barátait!
Rua: Gomes de Carvalho, 823 – Vila Olímpia São Paulo

Szívból jövő köszönettel, nagy elismeréssel kíván sok sikert,
A Híradó szerkesztősége.
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Csatlakozz hozzánk!
A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesse kapacitásait, tehetségét olyan
tevékenységbe,
mellyel közvetlen, vagy közvetett módon
olyanok javát szolgálja, akiknek arra NAGY SZÜKSÉGÜK van!
Eligazításért hívja Emiliát vagy Joelmát: 11 3931 6560
Visite o nosso site !
www.larpedrobalazs.org.br

