
"Mindannyian győztesek vagytok" - Fülöp 
Ferenc országos hagyományőrző 

szólótáncverseny. - Bag 
 

Szombat, hajnali négy óra. Az alsószoknyák kikészítve, a viseletek rendre lógnak a 

szobánkban. Megébredtünk, kotyogós kávé, beültünk a társainkhoz és útra keltünk Bagra. 

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség idén Bagon rendezte meg az országos Fülöp 

Ferenc hagyományőrző szólótáncversenyt.  

Megbecsüléssel, vidámsággal, egymás tiszteletével, szeretetével, valamit a hagyományértés, 

hagyományőrzés legtisztább értékével jellemezhető a szombati nap hangulata.  

Éváéktól korábban kaptunk egy levelet, hogy negyven település negyvennégy együtteséből 

száznegyvennyolc fő pályázott a címre. Ennyien még soha.  

Mivel ebben még nem volt tapasztalatunk ezért - gondolom, mint mások-elvégeztük az utolsó 

simításokat és lelkileg próbáltuk felkészíteni magunkat. 

Megérkeztünk. Már akkor nagy szeretettel fogadtak minket a helyiek. A korai regisztráció 

után fegyelmezetten, de nagyon jó hangulatban nyolc órától elkezdődtek a próbák,majd egy 

órától élesben a verseny. Itt volt az első olyan érzésünk, ami példa lehet sok mindenki 

számára. Segítette, támogatta egymást a "versenyző" közösség. Nem egymás legyőzése, 

egymás melletti előrejutás volt a cél. Ennyi alázatos, mértéktartó táncossal egy helyen még 

nem találkoztunk sehol.  

Mondanom sem kell, igen csak jó zsűrit sikerült életre hívniuk a szervezőknek Németh Ildikó, 

Busai Norbert, Hégli Dusan, Végső Miklós és Karácsony Zoltán személyében.  

Az előadások elkezdődtek, az órák teletek, de végig figyeltünk egymásra. Estére mindenki 

elfáradt. Sokan voltunk és hosszúra is sikerült  nap. 

Kicsit pihentünk, vacsoráztunk és következett a díjkiosztó. 

A sok-sok táncos csendben, odafigyeléssel hallgatta a mesterek szavait. és szavainak 

jelentőségét.  

Németh Ildikó kiemelte, hogy a Bakony vidékének, tánckincsének tolmácsolása mennyire 

meglepte és milyen szép munkának tartja. Mi boldogan összenéztünk, ha semmi másért már 

ezért megérte "dolgoznunk". A hatalmas büszkeség pedig akkor ért bennünket, mikor 

kihirdették, hogy Cziráki Ilma (Pötyi) és párja Fekete Róbert Fülöp Ferenc hagyományőrző 

díjban részesül. Prinner Döníz és párja Hegyessy Balázs pedig nagy dicséretben részesült 

Borzavár táncainak előadásáért. Hatalmas dolog ez együttesünknek és Veszprém megye 

táncközösségének. Köszönjük a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek az ember 

feletti munkásságát. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a remek napnak. Köszönjük a 

bagi együttesnek a példa értékű vendéglátást. Gratulálunk a közösségeknek és a díjazottaknak. 

A Jóisten éltessen mindenkit egészségben.  

 

Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes - Veszprém  

Vastag Ricsi  



     

 

Országos Gyermek Néptáncantológián járt a Szilágyi Táncegyüttes hatodik osztályos csapata.  

 

2019. március 2-3-án rendeztél meg Székesfehérváron az Országos Gyermek 

Néptáncantológiát közel 700 gyermek részvételével. Idén a Szilágyi Táncegyüttes is részese 

volt a kiválasztott produkcióknak. Vastag Richárd- Nagy Marianna - "Kedves egészségükre"- 

Perecesbál a Rábaközben című koreográfiája elnyerte a közönség és a zsűri tetszését.  

Hatalmas élményekkel tértünk haza gyermekeinkkel a Gyermek Néptáncantológiáról. 

Megtisztelő volt az ország 18 legkiválóbb előadása közt képviselni a valós gyermek lelkületet, 

a tánchagyományokat, iskolánkat és Veszprém városát. Köszönet a házigazdáknak a 

szervezésért és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek e csoda fenntartását. 



 


