
E
rőnlét, állóképesség, ru-
galmasság, ritmusér-
zék, kitartó és megfe-
szített munka, eltö-
kéltség és nem utolsó-
sorban a tánc, a ritmus 

szeretete – címszavakban ekképpen 
lehetne összefoglalni, hogy mire is 
van szükség ahhoz, hogy valaki sike-
res versenytáncos legyen.

Nyolc éve egy páros

A Csíkszentléleken élő Bodó Szende 
a csíkszeredai Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola kilencedik osztá-
lyos tanulója. Nyolc évet zongorá-
zott, de mivel énekelni is szeret, a 
középiskolát immár az énekszakon 
kezdte. Nyolc éve táncol. A csíkszere-
dai Farkas Gábor a Petőfi  Sándor Ál-
talános Iskola nyolcadik osztályos ta-
nulója. Nyolc éve táncol. Ők egy párt 
alkotnak a táncparketten, de igazi 
barátok is a szó legszebb értelmében, 
hiszen a közös hobbi és cél azzá tette.

Versenyek, utazások, felkészülések, 
közös programok – emlékek, amelyek 
összekötik Szendét és Gábort és tánc 
iránti szeretetük révén családjaikat is. 
A két fi atal sikeréhez az is nagyban 
hozzájárul, hogy családjaik között is 
baráti a viszony – ez a két édesanya 
egybecsengő véleménye.

Szende még óvodás volt, amikor 
édesanyjának, Tündének feltűnt, 
hogy szereti a zenét, szeret táncolni, 
így balettórára, majd írtánc-oktatás-
ra vitte, de a kislányt akkor még nem 
fogta meg ez a világ. Első osztályos 
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Angolkeringő, tangó, slow fox, szamba, 
rumba, jive. Hogy milyen lenne tánc nélkül 
az élet? Unalmas. Bodó Szende és Farkas 
Gábor számára biztosan, hiszen életük 
nagy részét a tánc teszi ki. Pontosabban a 
versenytánc. Őket kértem meg, kalauzolja-
nak el a versenytánc oly csodálatos, de so-
kunk számára oly távolinak tűnő világába.

volt, amikor egy újabb próbálkozás 
következett, beíratták a Real Dance
Tánciskolába, és Szende azóta is tán-
col. Első versenyeit még szólóban 
nyerte: derűsen mesél az első meg-
mérettetésről, amikor a 36 táncos kö-
zül ő állhatott a dobogó legfelső foká-
ra. Ekkor pedig egy éltre beleivódott 
az ezzel járó boldogság, büszkeség.

Aztán a tánciskola tagja lett Gábor 
is. „Én is első osztályban kezdtem 
táncolni, csak egy évvel később, 
mint Szende. Találkoztak a szüle-
ink, és Szende édesanyja megkér-
dezte édesanyámat, nem-e mennék 
táncolni, mi meg úgy voltunk vele, 
hogy próbáljuk ki. Középcsoportos 
óvodásként már én is ismerkedtem 
a tánccal, de akkor nem tetszett. Né-
hány évre rá viszont már igen, és így 
lettünk mi egy pár” – meséli Gábor. 
Ma már mindketten a Real Dance 
Sporttáncklub leigazolt sportolói, 
útjukat első perctől kezdve Péterfi  
Enikő egyengeti.

Fiú, aki nem focira jár

„Rengeteg edzést, kemény felké-
szülést igényel a versenytánc, körü-
löttünk sokan feladták , ezért volt, 
amikor én is elbizonytalanodtam, de 
mikor belegondoltam, hogy mi lenne 
tánc nélkül, rájöttem, hogy nagyon 
unalmas lenne az élet. Nem, nem ha-
gyok fel a tánccal” – mondja határo-
zottan a mindig mosolygós, csillogó 
szemű Szende. Beszélgetünk, emlé-
kek elevenednek meg, én meg arra 

is kíváncsi vagyok, hogy környezete 
miként fogadta a táncos lábú Gábort. 
Ő a felnőtteket is meghazudtoló ko-
molysággal meséli, eleinte furcsál-
lották az osztálytársai, hogy táncol, 
mert ha focizik, cselgáncsozik, az tán 
elfogadottabb lett volna, de idővel 
megszokták. „Megmutattam, hogy 
más sportokban is jó vagyok, hiszen 
hozzám közel áll a sport, de láttak 
táncolni is, így megváltozott ez is a 

szemükben”. Mesélik, az évek során 
olyannyira megszokták egymást, 
hogy mással már nehezebb is a tánc, 
ma már pillantásokból, egy-egy gesz-
tusból is megértik egymást, sokszor a 
szülők is meglepődnek a köztük lévő 
összhang láttán.

Az elmúlt évek megfeszített mun-
kája révén a Bodó–Farkas páros mára 
a versenytáncosok belépő szintjét 
jelentő E kategóriából a D-be küz-

Csodáló szemek kereszttüzében
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Versenyek, utazások, felkészülések, közös programok 
– emlékek, amelyek összekötik Szendét és Gábort

Ha magával raga

Hogy mire taní-
totta meg e két 
tinédzsert a 
tánc? Az egy-
máshoz való 
alkalmazko-
dásra, egymás 
elfogadására.




