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Több száz gyerek jár 

népi gyermekjátéko-

kat, néptáncot és nép-

dalokat tanulni a csík-

szeredai Gyermekek 

Házába, ahol Ádám 

Katalin hétről hétre 

a Serketáncházba is 

várja őket. A kis ser-

ketáncosok ugyan 

számos rendezvényen 

is fellépnek évente, 

de a hangsúly mégis 

a közös tevékenysé-

gen, a játék és a tánc 

örömén van. 

Azok számára jött létre a 
Serketáncház több mint 
húsz évvel ezelőtt, akik 

már kinőttek az Aprók tánc-
házából. A serketáncosok kö-
zött vannak olyanok, akik az 
osztályaikban nem tanulnak 
néptáncot, s olyanok is, akik ta-
nulnak, de még többet szeret-
nének néptáncolni. Az utóbbi 
években a foglalkozásokat pén-
tek délutánonként tartják. Dél-
után négy és öt óra között az 
első és második osztályos gye-
rekek járnak a Serketáncházba, 
számukra gyermekjátékokat is 
tartanak, és nagyon sok népdalt 

is elsajátítanak a táncolás mel-
lett. Ők főként felcsíki táncokat 
és moldvai körtáncokat tanul-
nak. Öt órától pedig érkeznek a 
harmadik és negyedik osztályo-
sok, számukra is népdaltanu-
lással kezdődik a foglalkozás, 
de ők már ózdi és széki tánco-
kat is tanulnak, hogy egy-egy 
táncházban, bálban is megáll-
ják a helyüket. 

A foglalkozásokon ötven és 
hetven közötti a létszám, ez 
azért változik, mert a szülők 
ugyan úgy kérték, hogy péntek 
délután legyenek a foglalkozá-
sok, mert a gyerekek ilyenkor 
nem kell másnapra tanulja-
nak, viszont több más esemény 
is péntekre esik – magyarázta 
Ádám Katalin. 

Kántálnak, báloznak

Az oktató elmondta, min-
den ősszel a kisfarsangot And-
rás-napi bállal zárják, ahová 
nagy létszámú, vidám gyerek-
csoport verődik össze, de a 
Serketáncházból kinőtt na-
gyobb gyerekek is részt szok-
tak venni, akiktől különböző 
tánclépéseket sajátíthatnak el 
a kisebbek. „Karácsony előt-
ti napokban kántálni szoktunk. 
Hetekkel azelőtt tanuljuk a ka-
rácsonyi énekeket, a regölést, 
felelevenítjük a gyermekko-
romban még élő kántálás nép-
szokását. Legutóbb a Családok 
adventje a Családlánccal el-
nevezésű rendezvényre hív-
tak meg, ugyanakkor a Majláth 
Gusztáv Károly téren a harma-
dik gyertyagyújtásnál is kán-
táltunk, vittük a vesszőből font 
és csuhéfigurákkal benépesí-
tett, a gyermekek által készí-
tett betlehemest. Sok éve már, 
hogy a farsang utolsó vasár-
napján megszervezzük a serke-
táncosok és a Borsika csoport 
bálját, ahová a szülők is eljön-
nek. Volt példa rá, hogy anyák 
napja alkalmából a csíksom-
lyói kegytemplomban köszön-
töttük az édesanyákat. Minden 
évben részt veszünk a Csán-
gó Nap táncházában, fellépünk 
a Csűrdöngölő fesztiválon, az 
Ezer Székely Leány Napján. Ez 
utóbbira már tíz esztendeje én 
állítom össze a népi gyermek-
játékokat a többi résztvevőnek, 
hogy azok is bekapcsolódhas-
sanak, akik nem fellépőként 
vesznek részt a rendezvényen. 
Ezt megelőzően a serketánco-
sok a borsikásokkal és a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együt-
tes táncosaival gyakorolnak” – 
tudtuk meg Ádám Katalintól. A 
Serketáncházba járók ugyan-
akkor részt vesznek a nyaranta 
megszervezett Felcsíki Hagyo-
mányőrző Gyermektáborban is, 
és ez is jó alkalom számukra a 

nagyobb, borsikás táncosokkal 
való ismerkedésre, a kézműves 
foglalkozásokba, táncházakba 
való bekapcsolódásra. Ez azért 
is fontos, mert ötödik osztályos 
koruktól a serketáncosok nagy 
része az Antal Rozália és Sza-
lay Zoltán vezette Borsika tánc-
csoport tagja lesz. 

Közös tanítás 

A serketáncosok részt vesz-
nek továbbá a jeles napok előt-
ti kézműves foglalkozásokon, a 
hagyományőrző gyerekprogra-
mokon, és évente ellátogatnak a 
megyei farsangbúcsúztatóra is. 
A csapat állandó zenésze Nagy 
István, és időnként több zenész-
gyerek is közreműködik. Kata-
lin férje, Ádám Gyula tanítja a 
gyerekeknek a legényes táncot, 
ugyanakkor lányaik – Rebeka 
és Julika – is szoktak segíteni 
a tevékenységek lebonyolításá-
ban. A Csóori Sándor Program-
nak köszönhetően pályázaton 
nyert összegből székely ruhát 
tudnak varratni a kis táncosok-
nak. A csoportvezető elmondta, 
az anyukák, nagymamák na-
gyon szép táncos szoknyákat 
varrtak a lányoknak, minden 
Serketáncházban ebben jelen-
nek meg, hozzá fehér ing, kopo-
gós táncos cipő és befonott haj. Ez 
a viselet szép tartást is ad nekik. 

Körtáncot ropnak 

„A néptánc közösséget te-
remt, közösségformáló ereje 
van, ezért szoktam a moldvai 
körtáncokat is belelopni a fog-
lalkozásokba. Ez egy nagy, 

nyitott táncház, folyamatosan 
érkeznek és bekapcsolódnak 
gyerekek az év során, és aki 
először jön hozzánk, a kör-
táncnak köszönhetően azt érzi, 
hogy együtt tud táncolni a csa-
pattal. Nem a színpadi táncon 
van a lényeg, inkább a foglal-
kozásokat igénylik a gyerekek, 
szülők. Jó közösség-összeko-

vácsoló ereje van, fejlődik a 
gyerekek önazonosság-tuda-
ta, magyarságtudata ezáltal, 
a ritmusérzékük, térérzékük, 
gazdagodik a népdalkincsük. 
A nemzeti mozgáskultúránk 
művészeti élményén keresz-
tül fejlődnek a gyerekek. A nép-
dalokon, az élőzene élményén 
keresztül a népzenét eredeti 
funkciójában élhetik meg. Fo-
gékonnyá válnak a felcsíki táj-
egység mellett a szomszédos 
tájegységek hagyományai iránt 
is. Társas kapcsolatok kialakí-
tására ad alkalmat, az együtt-
működésre, a másik személy, 
a másik nem, a másik csoport 

elfogadására, megbecsülésé-
re ösztönzi a gyerekeket a nép-
táncolás” – sorolta az oktató a 
népdal, néptánc előnyeit, jóté-
kony hatásait. 

A csapatra a jókedvű hagyo-
mányátörökítés jellemző – véli 
Ádám Katalin, aki azt is hangsú-
lyozta, hogy a népi gyermekjáté-
kok mennyire fontosak a kisebb 
korosztálynál. „Andrásfalvy 
Bertalant idézve, »a  játék ta-
nít, életre nevel, a világot szebbé 
tenni, megváltoztatni serkent «. 
Tanítani kell tehát, mert nem 
öröklődik. Sajnos, ma már fal-
vakon is kevés az együtt játszó 
gyerekcsapat. Azt látom, hogy 
annyira örülnek és felszabadul-
nak egy-egy játék során. A mai 
gyermekek is igénylik ezeket 
a játékokat, mert közel áll hoz-
zájuk, szívesen vesznek részt 
benne. Fejleszti a figyelmet, az 
ügyességet, érzelmi érettséget. 
Egy jó játék örömet szerez, sok-
szor rajtakapom magam, hogy 
nekem is. Észre sem veszik, 
hogy mi mindent tanulnak ez-
által, észrevétlenül fejlesztjük 
őket. Csillogó szemű, vidám 
csapat jár a Serketáncházba, 
ahová bárkit szívesen várunk 
a városból, bármikor be lehet 
kapcsolódni.”

PÉTER BEÁTA

Kisdiákok járnak a csíkszeredai Serketáncházba péntekenként

Jókedvű hagyományátörökítés

A csíksomlyói kegytemplomban az édesanyákat köszöntötték a serketáncosok

Ádám Katalin

„A nemzeti mozgáskultúránk művészeti 
élményén keresztül fejlődnek a gyerekek.
A népdalokon, az élőzene élményén keresztül 
a népzenét eredeti funkciójában élhetik meg.”

Akiket eddig bemutattunk:

Ezidáig a csíkszentkirályi Vadrózsát, Rügyecskét és Bimbócs-
kát, a csíkcsicsói Vadvirágok néptánccsoportot, a csíkszentimrei 
Rozmaring és Fehér liliom csoportokat, a csíkszenttamási 
Csonkatorony néptáncegyüttest, a csíkszeredai Kosz Szilveszter 
Néptánccsoportot, a megszűnt csíkszentmártoni Labdarózsát, 
a Csíkcsomortáni Magyarok Nagyasszonya Gyermek és Ifjúsági 
Néptánccsoportot, a Márton Áron Főgimnázium Zsigora néptánc-
csoportját, a tusnádfürdő Gyöngyvirág és Aprócskák néptánccso-
portokat, a csíktaplocai néptánccsoportot, a kászonaltízi Bóbiska, 
Zergeboglár, Eszterlánc, Sirülő és Virgonc, a csíkrákosi Csalogány 
táncsoportokat, a csíkvacsárcsi Cserevirág három tánccsoportját, 
a csíkbánkfalvi Csalóka, valamint a csíkmindszenti Fürgölő nép-
tánccsoportot mutattuk be. Sorozatunkat folytatjuk.
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