
Megünnepeltük a magyar kultúrát 

 

"A létezés talán legillékonyabb művészete a tánc, melynek csak jelene van. A tánc a jelen, az 

életöröm diadala, mely nem vágyik halál utáni mementóra, nem teremt maradandó alkotást, 

büszkén fittyet hány az elmúlásra. Születik, s elhal, s mind újabb formákat teremt hús-vér 

építőanyagból, az emberből." 

 

 2015 januárjának utolsó hetében mi, vácisok belekóstolhattunk a művészet hatalmas és 

sokféle ízű tortájának egyik szeletkéjébe. Ez a szelet nem más, mint a mozgás művészete: a 

tánc, azon belül pedig a mi magyar néptáncunk. A Csikuska Kulturális Egyesület táncosai 

adták át nekünk ezt a művészi élményt Gábor Áron- emlékműsorukban, melynek címe:  

„ Ágyú pedig lészen …”.  

Ha lemaradt róla bárki is, akkor se csüggedjen, mert a következő sorokban megpróbálom 

átadni az élménynek legalább töredékét, bár ez nem kárpótol a látvány hiányáért. 

 

A műsoron mint néző jelen volt az iskola összes osztálya, a tanári kar és minden dolgozó, aki 

érdeklődött iránta. Nagy izgalommal járhatott ennyi ember előtt fellépni. Harminc rutinos 

táncos kemény hetekbe telt munkáját láthattuk 45 percnyi időtartamban. És meg ne 

feledkezzünk a felkészítő és koreográfus oktatókról sem! Köszönjük ezúton is dr. Krupárné 

Rakaczki Anna tanárnőnek és Maier Reimond tanár úrnak.  

Láthattunk moldvai, gyimesi, felcsíki és verbunk néptáncokat, illetve székelyföldi 

egyvelegeket. Ezek mind-mind népi dalokkal, kurjantásokkal, énekekkel és fergeteges 

jókedvvel voltak fűszerezve. Emellett esetenként ízelítőt kaptunk a táncosok színpadi 

helytállásából és a bennük lakozó színészi tehetségből is.  

A legszebb mégis az volt, hogy a fellépő fiatalság között felismerhettük vácis diáktársainkat 

is, többek között : Kónya Katát , Mida Botond Boldizsárt, Molnár Benit, Takács Ádámot, 

Hrabovszki Andrist és Zsolcsák Esztert. Büszkék lehetünk arra, hogy a néphagyományokat 

őrző művészek is ékesítik második otthonunk népes családját.  

Sajnos voltak olyan szemlélők, akik beszélgettek-zajongtak az előadás alatt, mentségükre 

szóljon a színpad hiánya. Színpadon ugyanis többet láthattunk volna. Én is eléggé hátul 

találtam helyet magamnak, sajnos így a lábmozdulatokat - amelyek a magyar néptánc 

ékességei - nem igazán láttam. Itt-ott lopva egy-két szép táncos elem azért kivehető volt, így 

észrevehető volt a mögötte álló sok-sok erőfeszítés, gyakorlás. 

 

Meg kell őriznünk népünk hagyományait, művészetét, mert ez mind nemzeti örökségünk 

része. 

Az egyesületnek további sikeres fellépéseket kívánok, és remélem, ellátogatnak még hozzánk. 
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