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Bejutott Magyarország ifj úsági 
sporttáncválogatottjába a ko-
lozsvári Báthory István Elméleti 
Líceum két diákja, Dode Ingrid 
és Fábián Dávid. A fi atal tánco-
sok a megmérettetésekre való 
felkészülésről, a versenytánc-
ban alkalmazott szabályokról 
beszéltek a Krónikának.

 » BEDE LAURA

M agyarországot képviselhe-
ti egy évig a nemzetközi 
táncversenyeken a kolozs-

vári Dode Ingrid és Fábián Dávid 
azt követően, hogy bekerültek a 
magyar ifj úsági sporttáncválogatott-
ba. A kincses városi Báthory István 
Elméleti Líceum két diákja a febru-
ár elején Budapesten szervezett baj-
nokságon negyedik helyezést ért el, 
így bejutott a válogatott hat párból 
álló csoportjába. „Elméletileg egy 
évig, a következő bajnokságig ma-
radhatunk a válogatott tagjai, de eh-
hez be kell tartani bizonyos kritéri-
umokat. Három ranglistaversenyből 
kettőn részt kell vennünk, valamint 
az öt nemzetközi megmérettetésnek 
a felén jelen kell lennünk, illetve a 
válogatott edzéseinek hatvan száza-
lékán” – mondta el érdeklődésünk-
re a tizenhat éves Fábián Dávid. 
Hozzátette, válogatottnak lenni azt 
is jelenti, hogy a világ legjobb edzői 
tanítják őket a Magyarországon 
szervezett edzéseken, mindezeken 
pedig ingyenesen vehetnek részt.

 A báthorys diákok eddig csak ma-
gyar klubközi versenyeken mérettet-
tek meg, válogatottként legközelebb 

jövő hétvégén mennek Szlovákiá-
ba, majd május végén egy magyar 
bajnokságra. „Egy éve táncolunk 
együtt, tizenkilenc versenyen vet-
tünk részt, ebből tizenkettőn első 
helyezést értünk el, és sokszor vé-
geztünk második, harmadik vagy 
negyedik helyen” – részletezte a ti-
zenhét éves Dode Ingrid.

 A versenyekre való felkészü-
lésről elmondták, az adott ko-
reográfi át begyakorolják, vala-
mint edzőik, Kovács Zoltán és 
Barbara segítségével különböző 
technikákat sajátítanak el. Utób-
biak gyakorlása azért nagyon 
fontos, hogy a megmérettetéskor 
jellemző izgulás esetén is jól telje-

sítsenek. „Egy héten van két cso-
portedzésünk, ezenkívül magán-
óráink, és majdnem mindennap 
gyakorlunk. Sok időt vesz igénybe 
a tánc, de a tanulmányainkra is 
nagy hangsúlyt kell fektetnünk an-
nak érdekében, hogy ne legyenek 
gyengébbek az eredményeink. Pró-
bálunk főként a szabadidőnkben 
táncolni” – fogalmaztak a sport-
táncosok.

 Arról is beszámoltak, hogy a ver-
senyszintű táncban az E osztály a 
legalacsonyabb szint, aztán követ-
kezik a D, C, B, A és S osztály, utób-
bi a legjobb. Egészen C osztályig 
korlátozottak a lépésék, ettől felfe-
le már nincsenek szabályok, szaba-

A KINCSES VÁROSI BÁTHORYS DIÁKOK EDDIG TIZENKÉTSZER ÉRTEK EL ELSŐ HELYEZÉST KLUBKÖZI TÁNCVERSENYEKEN

Kolozsvári sporttáncosok a magyar válogatottban
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don összeállítható a koreográfi a. 
„Mi most C osztályban vagyunk, 
de a bajnokságon nem számít a 
kategória, csak a jelenlét. Viszont 
a szlovákiai klubközi versenyen 
már C osztályban mérettettünk 
meg, pontot gyűjthetünk, és így 
lassan átkerülhetünk B osztály-
ba” – mutatott rá a diáklány. Ki-
fejtette, a szabályzat alapján az E 
osztályból a D-be való átjutáshoz 
50 pont kell, ettől felfele 100 pont. 
Minden versenyen annyi pontot 
kapnak, ahány pár vesz részt. Egy 
pár egy pont. A területi versenye-
ken vagy országos bajnokságokon 
egy pár másfél, akár két pontot is 
érhet. Szintén a kategóriák közöt-
ti különbségekhez tartozik, hogy 
a lányok E osztályban még nem 
hordhatnak csillogó, kövekkel dí-
szített ruhát, csak magasabb szin-
teken – a fi úk frakkot viselnek.

A kolozsvári táncosok kiemel-
ték, a versenyek bírái odafi gyel-
nek a párok helyes testtartására, 
értékelik a zeneiséget, ritmusérzé-
ket, lábtechnikát, illetve minden 
lépés mechanikáját. Dávid sze-
rint párosuk erőssége Ingrid haj-
lékonysága. Gyengeségük pedig 
minden más – jegyezte meg vicce-
sen. A jövőben sporttánccal vagy 
edzéssel szeretnének foglalkozni, 
eleinte a tanáraik által létrehozott 
Dance Unity Táncklubban. A ko-
lozsvári csoportban jelenleg 18 
pár van, a legkisebbek tízévesek, a 
legidősebbek egyetemisták. A vá-
logatott táncosoknak ez az utolsó 
évük az ifj úsági kategóriában, mi-
után Ingrid betölti a tizennyolca-
dik életévét, átkerülnek a felnőtt 
kategóriába.

 » A táncver-
senyek bírái 
odafi gyelnek a 
párok helyes test-
tartására, értéke-
lik a zeneiséget, 
ritmusérzéket, 
lábtechnikát, illet-
ve minden lépés 
mechanikáját.

Ingrid és Dávid (középen) válogatott edzéseken vehet részt, ahol a világ legjobb táncosai tanítanak

 » BÍRÓ BLANKA

Ö t bábtársulat hat darabjával, ösz-
szesen 16 előadással várják a 28. 

Szent György Napok szervezői a né-
zőket, kilenc hónapos kortól kilenc-
venévesig bárkit – mondta a csütör-
töki sajtótájékoztatón Péter Orsolya, 
a bábszínházi előadások koordináto-
ra, a Cimborák Bábszínház művésze-
ti vezetője. Hozzátette, a Háromszék-
re „hazajáró” pécsi MárkusZínházon 
és a debreceni Vojtina Bábszínházon 
kívül először lép fel Sepsiszentgyör-
gyön egy budapesti társulat, Fabók 
Mancsi Bábszínháza. Ugyancsak régi 
partnere a városünnepnek a kolozs-
vári Puck Bábszínház, és két előa-
dással jelentkezik „hazai pályán” a 
Cimborák Bábszínház.

A pécsi MárkusZínház Hős Mik-
lósát – amelynek alcíme „eposz 
bábszínpadon gyerekeknek és fel-
nőtteknek” – a tavalyi sikere után 
közkívánatra hívták vissza. Fabók 
Mancsi (Mariann) A háromágú tölgy-
fa tündérével 2018-ban a magyaror-
szági bábszínházak 14. találkozóján 
elnyerte a Színházi Kritikusok Cé-
hének nagydíját. A kolozsvári Puck 
Bábszínház Strada cu îngeri (Az an-
gyalok utcája) című előadása olyan 

kiemelkedő teljesítménynek számít 
a műfajban, hogy a Szent György 
Napok szervezői két éve dolgoznak 
azon, hogy bemutassák. A debre-
ceni Vojtina Bábszínház előadása a 
palócföldi Boldog nevű faluba kala-
uzol el, ahol nemhogy az emberek 
mosolyognak, de még a macskák is 
boldogan nyalogatják bajszukat a te-
jesbödön fölött. A sepsiszentgyörgyi 
Cimborák Bábszínház A halhatatlan-
ságra vágyó királyfi  című produkci-

ója az árnyjáték eszköztárát is alkal-
mazza. Másik előadásuk a Tündérek 
tenyerén, első alkalommal szólítja 
meg a városnapokon a karon ülő kis-
babákat és szüleiket, dallal, szóval 
és játékkal ringat. A jegyek árusítását 
jövő héten kezdik. A Szent György 
Napok a húsvéti vakáció idejére esik, 
így kevés az esély, hogy a pedagógu-
sok csoportosan vigyék a gyerekeket 
bábszínházba, ezért szabadelőadás-
ban játsszák.

Árny- és bábjáték a háromszéki Szent György Napokon

 » Első alka-
lommal lép fel 
Sepsiszentgyör-
gyön egy buda-
pesti társulat, 
Fabók Mancsi 
Bábszínháza. 

A Cimborák Bábszínház Tündérek tenyerén című előadásával a kisbabákat és szüleiket szólítja meg

Magyar thriller
az erdélyi mozikban

Ú j fi lmet mutat be az erdélyi mo-
zikban a Kincsem és A Viszkis 

romániai forgalmazója. A Taylor 
Projects ezúttal egy magyar thriller, 
az X – A rendszerből törölve című al-
kotást tűzte műsorára. Ujj Mészáros 
Károly fi lmjének országos bemuta-
tója pénteken lesz a székelyudvar-
helyi moziban. A 19 órakor kezdődő 
esemény szervezője a Vándormozi. 
A fi lm megtekinthető a Cinema City 
hálózatában (Kolozsváron a Iulius 
Mallban), Marosvásárhelyen és Sep-
siszentgyörgyön a Művész moziban.

Básti Juli, Balsai Móni, Schmied 
Zoltán, Kulka János, Szabó Győző 
és még sokan mások ezúttal egy 
félelmetes bűncselekmény-sorozat 
hőseiként tűnnek fel Budapesten, 
ahol rövid idő alatt bekövetkezik 
jó néhány öngyilkosság. A város 
választások előtt áll. Az utcákon 
eluralkodik a káosz. Vandálok, 
tüntetők, anarchisták teszik lehe-
tetlenné a békés életet. Az ügy(ek) 
felgöngyölítésébe pedig szerelmes 
szál is fonódik…

A Liza, a rókatündér alkotó-
csapatának új filmje egyébként 
Németországban elnyerte a 32. 
Braunschweigi Nemzetközi Film-
fesztivál fődíját. (Krónika)




