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Hajnalig ropták a táncházban

Alaplépésekkel melegítenek a fiatalok (Fotó: Kedves Zilahi Enikő)

■ M ár a kora esti órák
tól messzire úszott a 
népzene hangja március 
első szombatján.

N ylracsád (HBN -  K. Z. E .) 
-  Az a rra  járók azt hihették, 
ham isítatlan népi lakodalmat 
ülnek a falakon belül. A nyi
tott ajtók, a fergeteges jó han
gulat, no meg a hetekkel 
előbb kiragasztott plakátok a 
hagyom ányterem tő szándék
kal, első alkalommal megren
dezett néptáncházba, a műve
lődési házba csalogattak egy
től százéves korig mindenkit, 
aki szívesen mozdul a népi 
ritm usokra. A húszas éveinek 
elején járó Szigeti Mária és Sza
bó Lajos, a helyi Akác nép
tánccsoport tagjai tavaly óta 
dédelgetik a táncház gondola
tát. -  Régóta szerettünk volna 
egy olyan táncos estet szer
vezni, ahol fiatalok és időseb
bek együtt szórakozhatnak, 
jól érezhetik magukat, megíz
lelhetik a közös tánc és ének 
hangulatát, ezáltal megszeret
hetik  a népzenét is -  fogal
maztak a szervezők, akik min
denféle ceremónia nélkül, ter
mészetes egyszerűséggel kö
szöntötték a vendégeket. A he
lyieken kívül a ny írábrányi 
és a nyíradonyi fiatalok népes 
csoportja fogadta el a szerve
zők meghívását, s hogy helye

sen döntöttek, azt mi sem bi
zonyítja jobban, mint az, hogy 
a legkitartóbbak hajnalig rop
ták a táncot a zsúfolásig telt 
művelődési házban. A talpalá- 
valót az A tyafiak nevű deb
receni zenekar szolgáltatta, 
somogyi, szatmári táncokat, a 
csárdás alaplépéseit tanulhat
ták az érdeklődők.

Minden érzelmet kifejez
A nyírábrányiak  legfiata

labb tagja, a nagycsoportos 
Könnyű Angéla hároméves ko
ra óta ismerkedik az ugrós, a

csárdás alaplépéseivel, s na
gyon élvezte, hogy szombaton 
a nagyokkal együtt táncolha
tott. A felső tagozatos Fúró 
Bíborka szintén Ábrányból é r
kezett, a tánc szeretete mellett 
a lelkes csapat és az ígérkező 
jó hangulat csábította Nyir- 
acsádra. Bak János tizenhét 
táncostársával m ár ism erős
ként érkezett Nyíradonyból. -  
Feltétlenül van jövője az 
ilyenfajta összejöveteleknek, 
hisz a néptánccal mindenféle 
érzelmet ki lehet fejezni, s 
mindig lesz egy réteg, amely

igényli a népzenét, s inkább 
táncházba megy diszkó helyett 
-  fogalmaztak egyhangúlag a 
vidám nyíradonyi fiatalok. Az 
est vendége volt Sörleiné Tren- 
csényi Emma néptáncoktató is, 
aki nagyon büszke volt tan ít
ványaira, hisz a szervező pá
ros általános iskolás kora óta 
az ő irányításával foglalkozik 
a néptánccal és a népzenével.
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