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A két kislány a Bolyai Farkas 
Gimnázium tanulója, Vivien 
idén ötödik osztályos lesz, 

Nikol harmadikba megy. Táncos, 
tornás múltjuk azonban máris je-
lentős, immár öt éve kezdték el 
ketten együtt, egyszerre, akkor 
még 4 és 6 évesen. „Egészen kis-
korukban is egész nap tornáztak 
otthon, többet voltak kézállásban, 
mint lábon. Vivien állandóan ké-
zen járt, Nikol meg spárgázott 
egyfolytában. Valahova el akar-
tam vinni őket mozogni, táncol-
ni, éppen ezért. Próbálkoztunk a 
sporttánccal, de nem szerették, 
gondoltam, túl picik, következő 
évben megint próbálkoztunk, de 
végképp kiderült, nem nekik való. 
Akkor egy sporttanárhoz kerül-
tek, aki ritmikus gimnasztikát ta-
nított nekik hat hónapig, s amikor 
ez a tanár elment Németország-
ba, akkor mentünk a Together 
táncklubba, Pásztor Tündéhez. 
Ez 2013-ban volt” – meséli a kez-
detekről a kis táncos tornászok 
édesanyja, Varga Tímea, aki nagy 
támogatója a lányok sportszen-
vedélyének, ő viszi, hozza a lá-
nyokat naponta edzésre, akár 
többször is, de versenyekre is. 

Kézen állni akár fél órán át

Vivien és Nikol ugyanis az el-
múlt öt évben sok megméret-
tetésen vett részt, akrobatikus 
torna, látványtánc, kortárs tánc, 
pompom vagy lírai – ők mind-
egyikben szerepelnek, csoport-
tal és egyéniben is, és általában 
ott vannak a pódiumon. Egye-
dül a balett ez alól a kivétel, azt 
nem tanulták, nem is igazán sze-
retik. „Az akrobatikus táncban 
inkább a kéz nélküli dolgok van-
nak benne, azokat nagyon sze-
retem, fontos, hogy mennyire 
szépen vannak kinyújtva a test-
részeid, a lábad, még a lábujjak 
is. A kortárs tánc is izgalmas, ott 

az arckifejezés, a mimika is na-
gyon fontos a testtartás mellett, 
általában ugyanis van egy tema-
tikája a táncnak: például apja ál-
tal bántalmazott gyereket kell 
eljátszanom” – magyarázza Vivi-
en, akinek amúgy nagy kedvence 
a kézenállás és kézenjárás, akár 
fél órát is tudja azt gyakorolni.

Minél korábban kezdik, annál jobb

Nikol, a „kicsi” büszke arra, 
hogy ugyanakkor kezdte a tán-
cot, mint nővére, négyéves volt 

akkoriban, s ennek megvannak 
az előnyei, szinte nincs is olyan, 
ami ne menne neki a tornában, 
táncban, ugyanis ez is az a mű-
faj, amelyet minél kisebb korban 
kezdenek, annál jobb. Az ő ked-
vence a kortárs tánc. Elmeséli, 
hogy most vakációs programjuk 

van, de így is járnak edzésre he-
tente ötször, de nem találják fá-
rasztónak. Iskolai időszakban 
még többet gyakorolnak. Van, 
hogy két órától van a szóló pró-
ba, este fél nyolctól pedig a cso-
portos próba, és ők mindkettőre 
mennek, s a próbák közti idősza-
kot is a tornateremben töltik. En-
nek ellenére jut idő a tanulásra 
is, Nikol kedvenc tantárgya pél-
dául a román. Öt éve táncolnak, 
négy és fél éve már versenyek-
re is járnak, s bár megpróbálom 
kihúzni belőlük, hogy milyen cí-
mekkel, érmekkel rendelkeznek, 
nem tartják számon. „Nagyon 
sok versenyen voltunk, nem lehet 
mindent megjegyezni. Én már a 
kupáimat sem tudom, hogy me-
lyik honnan van” – mondja Nikol, 
hozzátéve, hogy tele van a szobá-
juk érmekkel, kupákkal. Azt már 
az édesanyától tudom meg, hogy 
Európa-bajnoki címe mindkettő-
nek van, május végén pedig a 9 
éves Nikol egy világbajnoki cím-
mel tért haza Horvátországból, 
ezzel ő szerezte meg a Together 
Dance Klub fennállása óta a leg-
jobb eredményt.

Érdemes áldozatot hozni

Legtöbbször országon belül 
versenyeznek, de voltak már Bul-
gáriában, Magyarországon és 
Horvátországban is megmérette-
tésen. Ilyenkor családdal együtt 
mennek, s megpróbálják össze-
kapcsolni egy kikapcsolódással, 
nyaralással. „A versenyek mi-
att sokat kirándulunk, országon 
belül olyan helyekre is eljutunk, 
ahová másként biztosan nem 

mennénk. Igaz, rengeteg áldo-
zattal is jár. Az idő mellett anya-
giakban is. Nagyon sok pénzbe 
kerül nemcsak az utazás, ottlét, 
hanem a versenyen való részvé-
tel is. Nikol horvátországi szólója 
esetén 150 euró volt a benevezé-
si díj, még emellett a versenyre a 
száz eurós belépőt is meg kellett 
vegyük személyenként” – sorolja 
az édesanya, aki mindezek elle-
nére úgy érzi, hogy megéri a sok 
áldozat, lányai ugyanis tehetsé-
gesek, nagyon szeretik, amit csi-
nálnak, nagy élmény számukra 
az egész, ők szülőként pedig ret-
tentően büszkék rájuk. 

Amikor arról kérdezem, hogy 
mit csinálnak szabadidejükben, 
amiből most vakációban talán 
több akad, kiderül, hogy bizony 
nem feledkeznek meg a tornáról. 
Vivien vagy a kutyájával játszik, 
vagy a labdájával tornázik, Nikol 
úgy érzi, hiányzik számára a pi-
henés, így ilyenkor kicsit tévézik, 
majd feláll, csinál két cigányke-
reket, s visszaül a tévé elé. Köz-
ben két és fél éves öccsüket is 
megfertőzték, így bár a kis Krisz-
tián szenvedélye a labda, amit 11 
hónapos korától rúg, ha nővérei 
arra kérik, csináljon egy piruet-
tet, azt is megteszi.

A két kislány azt még nem tud-
ja, meddig lehet, és meddig akar-
ja ezt csinálni, s pontosan mit 
kezd később a táncos tehetségé-
vel. Vivienből talán orvos lesz, s a 
tánc megmarad a hobbijának, de 
Nikol jelenleg azt is el tudja kép-
zelni, hogy akrobatikus táncta-
nár legyen egész életében. 

SZÁSZ CS. EMESE

A kézenállás és a spárga normális állapot Varga Vivien és Nikol hétköznapjaiban

Bajnok gyerektáncosok Vásárhelyről

A 9 éves Nikol május végén világbajnoki címmel tért haza Horvátországból

Vivien számára az akrobatikus tánc az egyik legizgalmasabb

Két törékeny kislány tökéletes hajlékonysággal, 

akrobatikus mozdulatokkal. Vivien és Nikol élete a 

tánc és a torna. Pár évesen is otthon folyton tor-

náztak, az egyik kézenállásban volt egyfolytában, 

a másik meg spárgázott, így nem csoda, hogy 

mozogni vitték őket. Bár még csak 9 és 11 évesek, 

már tele vannak kupával, éremmel, amelyek közt 

Európa- és világbajnoki cím is van. Igen, a 9 éves 

Nikol a Together Dance sportklub legnagyobb 

eredményét érte el pár hete, amikor világbajnoki 

címmel tért haza Horvátországból.
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