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Minden lépés egy csepp boldogság,
S nincs a világban gonoszság.
Ha szeretsz táncolni, ne fogd vissza
Magad, tanuld meg a lépéseket,
S gyorsabban haladsz!
Szabó Niobe
Berhida, 2009. 11. 10.

Kedves
Barátaim!
20 év nagy idő. Egy ember életében éppúgy, mint egy város vagy egy egyesület
történetében.
A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió eddigi két évtizedes történelme összefonódott a
rendszerváltás utáni, szabad Veszprém történelmével. Gazdagította a város kulturális
életét, hírnevét pedig messze földre eljuttatta, és juttatja azóta is.
Tagjai nem csak a maguk tudását gyarapítják, hanem üde színfoltot is jelentenek rendezvényeinken, hol nem egyszer magam is gyönyörködhettem harmonikus, szép koreográfiáikban,
előadásaikban.
Köszönöm az elmúlt 20 év munkáját az Egyesület vezetőinek éppúgy, mint tagjainak.
Köszönöm továbbá – mint magam is több gyerekes apuka – a tanítóknak és szülőknek a gyermekekkel szemben tanúsított türelmét és az áldozatát.
Sok sikert kívánok további munkájukhoz!
Czaun János
Alpolgármester
Veszprém Megyei Jogú Város
Veszprém, 2010.01.27.

A Cholnoky
Mozgásművészeti
Stúdió történetisége
1990. Megalakul a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 12 növendékkel a
Cholnoky Jenő Általános Iskolában.
1991. Clayderman etűd.
1992. Cselszton.
1993. Madonna zenére koreográfia –Sortánc.
1994. Mindig együtt - első színpadi bemutató- év végi záróműsor a Hemóban.
1995. Blue Magic: junior csapat.
Az első átütő siker- Országos Bajnokság I. hely, Ljubljana Európa Bajnokság VII. hely.
Három pillangó: gyermek csapat - Országos Bajnokság I. hely.
Létrejön a Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány. Alapítója: Makai Ferenc.
1996. Szerencse forgandó: junior csapat - Országos Bajnokság I. hely, Hradec Kralove Európa
Bajnokság V. hely.
Kék meg a sárga: gyermek csapat - Országos Bajnokság I. hely.
1996-ban a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség Táncpedagógusi Nívódíjat adományozott dr.
Kiszelyné Czibik Tündének, a művészeti vezetőnek.
1997. Estocada: junior csapat - Országos Bajnokság II. hely, Portorozs Európa Bajnokság XII.
hely.
Soma és a lányok: gyermek csapat. Az első fiú táncos csatlakozik hozzánk Ocskán Soma személyében.
1997-ben a junior csapat megkapja a korosztály legjobb együttese kitüntető címet a Magyar
Divat-és Sporttánc Szövetségtől.
A Stúdió Bronz fokozatú Nívódíjat kap a Táncpedagógusok Országos Szövetségétől.
1998. Kán-kán: felnőtt csapat - Helikon Arany Minősítés, valamint a fesztivál nagydíját kapja.
Scherezade: junior csapat.
Ludas Matyi: gyermek csapat.
1998-ban a Táncpedagógusok Országos Szövetsége az Év Együttese kitüntető címet adományozta
a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiónak.
1998-ban dr. Kiszelyné Czibik Tünde részére a Sporttáncok mestere kitüntető címet adományozta
a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség.
1999. Új világ: felnőtt csapat - Klagenfurt Osztrák Bajnokság I. hely.
Atlantisz: junior csapat - I. Nemzetközi Veszprémi Játékok III. hely.
Barbie lányok: gyermek csapat.
101 kiskutya - megalakul a második versenyző gyermek csapat.
Golubkovics Lívia az első egyéni koreográfiát bemutató sikeres versenyző. Az I. Nemzetközi
Veszprémi Játékokon első helyezett.
2000. Golubkovics Lívia gyermek egyéni A hempergő macska című koreográfiája Hollandia
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Európa Bajnokságon I. hely.
Concordia: felnőtt csapat.
Küzdelem: junior csapat.
Palotás: gyermek csapat - 2001-ben Hollandia Európa Bajnokság III. hely.
2000-ben a Stúdió által készített előadás az Isten kegyelméből táncjáték, a Gizella napok hivatalos
nyitóműsora volt.
Dr. Kiszelyné Czibik Tünde a stúdió művészeti vezetője Gizella Díjban részesült.
2001. Patamanta: felnőtt csapat - Hollandia Európa Bajnokság I. hely.
Madarak: junior csapat. 2002-ben Németországban az Európa Bajnokságon I. hely „A”
kategóriában.
Harangok: gyermek csapat - Hollandia Európa Bajnokság III. hely, Austria Masters II. hely.
Kutya-macska barátság: gyermek páros, Golupkovics Lívia és Kovács Zsófia - Hollandia Európa
Bajnokság I. hely.
2002. Denevérek: felnőtt csapat.
Jin és Jang: junior csapat - IIG Nemzetközi Táncverseny I. hely.
Pókok: gyermek csapat - St.Pölten Austria Open I. hely.
Golupkovics Lívia: Oroszlánkirály - St.Pölten Austria Open II. hely.
Szoboszlai Judit - Barbarics Zsófia Zebrák junior - Németország Európa Bajnokság I. hely.
Németh Lívia: Mit jelent a fiatalság - Németország Európa Bajnokság I. hely.
Bukovinszki Zsófia – Horváth Dóra: Tánckánon - Austria Open I. hely, Európa Open I. hely, és
kijutottak a LasVegasi VB-re.
2003. Hajótöröttek: felnőtt csapat.
Tűz: junior csapat
Kalózok: gyermek csapat - Ausztria Európa Open I. hely, 2004-ben a belgiumi Európa Bajnokságon „A” kategóriában V. hely.
Szoboszlai Judit – Barbarics Zsófia: Vörös és fekete junior - Austria Open I. hely, Európa Bajnokság Ausztriában II. hely.
Sinka Lídia: Borsókisasszony gyermek szóló - Veszprémi Nemzetközi Játékok különdíj.
2004. Ne add fel: felnőtt csapat - Nemzetközi Táncverseny Ausztria II. hely.
Hullámok: junior csoport.
Szép álmokat: gyermek I. csoport - Európa Open Ausztria I. hely, Győr Nemzetközi Táncfesztivál
– fesztivál győztesek.
Három pillangó: gyermek II. csapat - Győr Világbajnokság I. hely.
2005. Háromszögek: felnőtt csapat.
Körív mentén: felnőtt csapat - Ausztria Nemzetközi Táncverseny I. hely, Németország Európa
Bajnokság III. hely.
Körbe-körbe: junior csapat - Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Darazsak: gyermek I. csapat.
Rózsaszín párduc: gyermek II. csapat.
Hortoványi Anita - Braunau Nemzetközi verseny II. hely.
Bukovinszki Zsófia – Fekete Kata – Horváth Dóra - Európa Open I. hely.
Böhm Nóra: Örökké élni - Németország Európa Bajnokság I. hely.
Barbarics Zsófia: Szabadnak lenni - Németország Európa Bajnokság II. hely.
Sinka Lídia: Bohóc - Ausztria Európa Open I. hely.
2005-ben a Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától
megkapja a Pro Civitate díjat.
2005-ben a Magyar Köztársaság Elnöke dr. Kiszelyné Czibik Tündének a Magyar Köztársaság
Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozza.

2006. Afro tánc: felnőtt csapat - Ausztria Nemzetközi táncverseny I. hely, Németország Európa
Bajnokság II. hely.
Kontrasztok: felnőtt csapat - Ausztria Nemzetközi táncverseny I. hely, Németország Európa Bajnokság I. hely.
Gengszterek: junior csapat.
Matrózok: gyermek I. csapat - 2007. Ausztria Nemzetközi táncverseny I. hely,
2008. Ausztria Nemzetközi táncverseny I. hely. Tűzoltók: gyermek II. csapat.
Szentes Nóra: Ábrándozás - Németország Európa Bajnokság II. hely.
Bukovinszki Zsófia – Horváth Dóra: Vasarely adaptáció - Németország Európa Bajnokság I. hely.
Böhm Nóra: Dolce vita - Németország Európa Bajnokság I. hely.
Weltner Adrienn: Egy napos délelőtt - Németország Európa Bajnokság I. hely.
Barbarics Zsófia: In memorian Mozart - Németország Európa Bajnokság I. hely.
Erdélyi Kata – Rompos Bernadett: What you want - Németország Európa Bajnokság II. hely.
Szoboszlai Judit – Barbarics Zsófia: Traffik yam - Németország Európa Bajnokság II. hely.
Sinka Lídia: Harisnyás Pippi - Hungarian Open I. hely, Németország Európa Bajnokság III. hely.
Fekete Kata: Scherezeade - Mediterrán kupa I. hely, Austria Masters I. hely, Németország Európa
Bajnokság II. hely.
2007. Vörös és fekete: felnőtt csapat - Austria Masters Nemzetközi Táncverseny I. hely,
2008. Austria Nemzetközi táncverseny I. hely.
Forogj világ: felnőtt csapat - Austria Masters I. hely.
Vadnyugat lányai: junior csapat - Szerbia Nemzetközi táncverseny II. hely,
2008 Ausztria Masters I. hely. Hattyúk: gyermek I. csapat - Austria Masters I. hely,
2008. Austria Masters I. hely.
Bohócok: gyermek II. csapat - Szerbia Nemzetközi verseny II. hely, Veszprémi Nemzetközi
Játékok I. hely,
2008. Ausztria Nemzetközi verseny I. hely.
Weltner Adrienn: Kis hableány - Németország Európa Bajnokság I. hely, Ausztria Nemzetközi
verseny I. hely, Austria Open I. hely, Austria Masters I. hely.
Horváth Dóra: Összetörve - Austria Masters I. hely.
Szentes Nóra - Ausztria Nemzetközi Táncverseny I. hely.
Fekete Kata – Sári Kinga: Harmóniában - Austria Masters I. hely, valamint a „Nap győztesei”,
Austria Open I. hely s a „Nap győztesei”, Németország Európa Bajnokság III. hely.
Bukovinszki Zsófia – Fekete Kata – Sári Kinga – Horváth Dóra: Jazztánc - Ausztria Nemzetközi
táncverseny I. hely.
Bukovinszki Zsófia – Fekete Kata – Sári Kinga – Horváth Dóra: Hip-hap - Ausztria Nemzetközi
táncverseny I. hely.
2008. Hair: felnőtt csapat - Látványtánc Szövetség versenye I. hely, Austria Masters II. hely.
Contention: felnőtt csapat - Látványtánc Szövetség versenye I. hely, Austria Masters II. hely.
Kígyók: junior csapat - Ausztria Nemzetközi verseny I. hely,
2009 Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Kalapom-pom: gyermek I. csapat - Ausztria Nemzetközi verseny: zsűri különdíja.
Borsók tánca: gyermek II. csapat - Ausztria Nemzetközi verseny I. hely.
Weltner Adrienn: Ahol a vadrózsák nyílnak - Ausztria Nemzetközi verseny I. hely, Szerbia
Nemzetközi verseny I. hely.
Szentes Nóra: Emlékképek - Ausztria Nemzetközi verseny I. hely, Szerbia Nemzetközi verseny I.
hely, Hollandia Európa Bajnokság IV. hely.
Szentes Nóra – Weltner Adrienn: Megbántódva - Ausztria Nemzetközi verseny I. hely, Szerbia
Nemzetközi verseny I. hely, Hollandia Európa bajnokság IV. hely.
Fekete Kata – Sári Kinga: Le haim - Austria Masters I. hely, Látványtánc Szövetség versenye I.
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hely, Szerbia Nemzetközi verseny I. hely, Hollandia Európa Bajnokság IV. hely.
Bukovinszki Zsófia – Fekete Kata – Sári Kinga – Horváth Dóra -Radnai Georgina-Rosta Roberta:
Lakodalom - Austria Masters I. hely, Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Kovács Balázs: Légy a vendégem - Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Horváth Regina: Méhecske tánca - Ausztria Nemzetközi verseny II. hely.
2009. West side story: felnőtt csapat - Austria Masters I. hely.
Emlékezés: felnőtt csapat - Austria Masters I. hely.
Kalózok: junior csapat - Szerbia Nemzetközi verseny II. hely.
Hópelyhek: gyermek I. csapat - Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Katicák: gyermek II. csapat - Ausztria Masters II. hely.
Weltner Adrienn: Miért hitted? - Ausztria Masters I. hely, Belgium Európa Bajnokság V. hely.
Szentes Nóra – Weltner Adrienn: Érzések - Ausztria Masters I. hely, Belgium Európa bajnokság V.
hely, Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Fekete Kata – Sári Kinga: Én és én - Ausztria Masters I. hely, Belgium Európa bajnokság IV. hely,
Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Szentes Nóra: My immortal - Ausztria Masters III. hely, Belgium Európa bajnokság VII. hely,
Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Sinka Lídia: A tánc - Ausztria Nemzetközi verseny I. hely, Németország Európa Bajnokság II. hely.
Bukovinszki Zsófia – Fekete Kata – Sári Kinga – Horváth Dóra – Virág Dalma – Tarnavölgyi
Petra: Gésák - Austria Masters I. hely, Szerbia Nemzetközi verseny I. hely.
Szén Lilla – Balogh Tímea – Antal Dorottya – Lángi Réka: Ez az az út - Austria Masters I. hely.
y Kata: Don’t fit in - Ausztria Nemzetközi verseny I. hely.
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Szülők írásai
Gondolatok a Cholnokyról
Ha nem lett volna egy lelkes anyuka, aki megemlíti nekem,
hogy van egy közösség…. Egy naptárt mutatott, ami a Stúdió
15 éves fennállása alkalmából készült. A kislányát mutatta, anyai
szemében boldog büszkeség. Mert a gyermek arcán, a szépségen és
a harmónián túl kibontakozott egyfajta öröm és megelégedés, hogy
jó ide járni.
Öt év elmúlt, azóta ez az érzés a mi életünk része is.
A „CHOLNOKY” egy olyan közösség, amelyhez tartozni
kislánynak (kisfiúnak) és szüleinek valami ki nem mondott
kötelességet jelent. Nem csak azért, mert Tünde néni úgy
tudott egységet kovácsolni sok-sok önálló egyéniségből, hogy
következetes szigorral, de szeretettel és valami hihetetlen
csapatépítő szellemmel tartja kézben gyerekeinket, de valahol az anyukák (néha azért apukák is)
feladatuknak érzik, hogy részesei legyenek örömnek, bánatnak, hogy együtt küzdjenek kicsikkel,
nagyokkal. Ez a különleges közösséghez tartozás, ami engem kezdettől fogva lenyűgöz. A félévi,
év végi bemutatók, a nemzetközi versenyek nem egyszer könnyfakasztó hangulata, amikor az
ember szembesül azzal, hogy lánya már nem is annyira kislány. Olyan gyakorlottan, bátran és
magabiztosan emeli lábait és nyújtja karjait közönség előtt, miközben rendületlenül mosolyog,
és egy cél vezérli: hogy megmutassa, ő a legjobb. Ha nem látom, talán el sem hiszem, milyen
láthatatlan erő fogja itt össze a fiatalokat, amit úgy hívnak: igazi csapatszellem.
Nem állítom, hogy mindig könnyű megfelelni az elvárásoknak. Néha mi, szülők úgy érezzük,
kicsit elfáradtunk. Utazások, jelmezek, fellépések, versenyek, mindent napra készen. Érdekes
módon azonban épp a főhősök fáradhatatlanok: Tünde néni és a gyerekek. Néha szinte vártam,
hogy lányom egyszer majd csak megszólal: „anya, elég volt, elfáradtam.” De nem, a lendület 5 éve
töretlen és biztos vagyok benne, ez így is marad addig, amíg a tanulmányok miatt egyszer majd
távozni kell.
Most tél van, sötét és hideg. Az edzések késő délutánra esnek, hetente két alkalommal nincs esti
játék, és a kemény munka hamar álomba ringatja gyermekeinket. Néha talán kicsit aggódunk
is, mi szülők, hogy is bírják ezek a kicsik évek hosszú során át ezt a komoly megterhelést. Mivel
azonban a versenyző gyerekek nem engedhetik meg maguknak a hiányzást – a közös cél vezérel
mindenkit -, ez valahogy sohasem merül fel valós kérdésként. A gyerekek a versenyekre nyerni
mennek, ez nem vitás. Néha mosolygok azon, hogy 10 éves (nekem még nagyon kicsi) lányom
milyen érett módon szurkol társaival együtt a felnőttkor határát súroló nagylányokért, utóbbiak
pedig, mint felelősséggel teli „pótanyukák” pesztrálják a piciket és a még kisebbeket. Mert bizony
már 4-5 évesek is komoly tagjai a Chonokynak!
Tünde néni nemcsak kiváló, következetes, néha szigorú, de eredményes táncpedagógus, hanem
gondoskodó támasza kicsiknek és nagyoknak. Igen, és a táncoló anyukáknak is, akiknek
közösségébe volt szerencsém bepillantani. Állíthatom, ők sem kevésbé lelkesek, mint gyermekeik!
Valóban már csak az apukák hiányoznak!
Sok gondolat megfogalmazódott bennem az elmúlt években. A Cholnoky által lányom érettebb,
nyitottabb, vidámabb és egészségesebb lett, s ha a külsőt nézzük, garantáltan szebb és kecsesebb
is. A Cholnoky miatt növesztettünk hosszú hajat, a Cholnoky miatt lett testtartása és járása

előnyösebb, a Cholnoky rendszerességre és fegyelemre szoktatta. Még barátokat is szereztünk itt,
mert a nagy versenyek, a közös utazások összekovácsoltak minket, gyermeket és szülőt egyaránt.
Társadalmi és gazdasági viszonyaink most nem könnyítik meg a mozgáskultúra szolgálatát.
Gyermekeink mozgásigényét elnyomni azonban nem érdemes és nem is szabad. Mi, akik most
itt vagyunk és remélhetőleg maradunk is még sokáig, a Cholnokyban megtaláltuk mindazt a
lehetőséget, ami igényes és szakértő irányítás mellett, kellemes közösségben biztosítja gyermekeink
szellemi és testi fejlődését, alakítja szemléletüket és emberi kapcsolataikat, tölti fel őket a küzdés
izgalmával és a siker örömével. Hozzon a következő 20 év is legalább ennyi szépet és jót, hogy
akkor is elmondhassuk: érdemes volt!
Péter Ferencné

Anyuka balettcipőben…
A tánc mindig is hozzátartozott az emberiséghez. Az
őskortól a mai napig népcsoporttól függetlenül táncolnak az emberek.
Napjainkban a tánc inkább a fiatal korosztályban
jellemző, ezért nagy bátorság kellett hozzá, hogy az
„anyukák csoportjához” csatlakozzak 2005-ben.
Rutinos szülőnek gondoltam magam. Mindkét lányom több éve már a stúdió tagja volt, s úgy éreztem,
hogy nekem is menni fog (hisz sokszor én vittem őket
edzésre). Hamar rádöbbentem, hogy gyermekeim nem tőlem örökölték ritmusérzéküket (lehet,
hogy az édesapjuk akkor egy kiváló táncos lehetne…).
Kedd esténként a tornateremben voltam. Először csak zokni volt a lábamon, mert nem volt
balettcipőm. Óvatosan néztem mindig körbe, vajon a többi anyuka ügyesebb-e nálam (rá kellett
jönnöm, hogy sajnos igen). Sebaj, gondoltam előbb-utóbb én is belejövök.
A hónapok múlásával azt vettem észre, hogy várom a kedd estéket. Igazi kis közösséggé kovácsolódtunk. Megosztottuk egymással ügyes-bajos gondjainkat (persze egy kis pletykára is jutott
idő), s egyre többször edzéseken kívül is találkozgattunk (egy jó kávé, vacsi, szombat esti buli).
Ráébredtem, hogy a tánc jóval többről szól, mint egy kis energiafelesleg levezetése. Az embert
teljesen lebontják a legkisebb porcikájáig, és utána megtöltik minden egyes darabkáját tudatossággal, önkontrollal, majd elkezdődik a felépítés és az érzelmekkel való megtöltés. Csodálatos dolog,
egy élet nem elég rá! Ahogy egy énekes a hangjával, úgy a táncos a mozgásával fejezi ki önmagát
és mond el többet, mint ami SZÓ. Mert csak a SZÓ kevés. Azokat ki kell ejteni, és vagy őszinte
lesz, vagy hazug, vagy unott, vagy érdektelen, vagy vágyakozó…A táncban mindenki maga kedvére fogalmazhatja meg a gondolatait. Csak el kell táncolnia….
Közeledett a Mozgásművészeti Stúdió tizenöt éves fennállásának tiszteletére rendezett jubileumi gálaműsor, ahol a mi csoportunk először bemutatkozhatott (na nem ám az előadás
végére kerültünk, hanem a nyitótánc volt a miénk). A zoknim már a feledés homályába került,
edzéseken már a vadonatúj fekete balettcipőmben pompáztam.
A főpróba előtti éjszakán nagyon sokat gondolkodtam (volt időm, mert a félelemtől, s izgalomtól
nem jött álom a szememre). Képes leszek-e négyszáz ember előtt, a reflektorok fényében táncolni?
Nem fogom-e elrontani? Egyáltalán, eszembe fog-e jutni a koreográfia? Biztos, hogy jó ötlet volt
35 évesen balettcipőt húzni?
Akkor értettem meg igazán, hogy gyermekeim mit érezhetnek egy-egy fellépés, verseny előtt.
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Ez idáig csak az volt a dolgom, hogy rendben legyenek a lányok fellépő ruhái, elkészüljenek a
kontyaik. És most? Az ÉN fellépő ruhám ki legyen vasalva, az ÉN sminkem és frizurám időben el
legyen készítve.
Elmúlt az éjszaka, s péntek délután ruhászsákommal (no, meg egy kis „szívmelegítővel”) elindultam. Művésznőnek éreztem magam, mikor megtudtam, hogy saját kis öltözőt kaptunk közvetlenül a színpad mellett.
A táncos anyukák túlfűtött érzelmi állapotban várták a fellépés kezdetét. A feszültség tapintható
volt. Sokan (velem együtt) úgy gondolták (mint utólag kiderült, nagyon jól), hogy szükség van
egy kis „bátorító” elfogyasztására fellépés előtt, így hátha a lábaink jobban összhangba kerülnek
kezeinkkel.
Soha nem felejtem el azt az érzést, amikor először színpadra kerültem kis csapatunkkal (én, aki
életem eddigi részében, csak a közönség soraiból vágyakozón néztem a színpad felé). Meghallottam az ismerős zenét, láttam a többiek mosolyát, és tudtam, hogy sikerülni fog!
Ezután már ment minden, mint a karikacsapás (igen-igen, azért némi hiba becsúszott, de ki emlékszik már arra). Zúgott a taps, és mi csak táncoltunk, és táncoltunk….
Ennek már öt éve. Most a 20. jubileumi gálaműsorra készülünk. Még mindig együtt vagyunk,
még mindig táncolunk. Egy igazi CSAPAT VAGYUNK egy kiváló CSAPATKAPITÁNNYAL!
A balettcipőm már elég kopott, így rendeltem újat (mégsem bújhatok egy ütött-kopott fekete
cipőbe), de elteszem emlékbe, mert mindig emlékeztetni fog arra, hogy
„Bármilyen úton az első lépés a legnehezebb,
De az úti cél rendszerint megéri az erőfeszítést.
Csak tedd meg azt az első lépést!”
Tóth Erzsébet

Bablena Dolly édesanyja vagyok.
Szülőként csak pár gondolatot szeretnék papírra vetni.
Nagyon örülök, hogy megtaláltuk ezt a táncstúdiót,
ahol a gyermekem a többi társával együtt magas szintű
szakmai oktatásban részesült.
Sok áldozatot követel szülőtől, gyerektől egyaránt a
különórákon és a hétvégi versenyeken való részvétel, de
ezek nem elvesztegetett percek, nagyon komoly személyiségformáló időtöltés ez. A tánc komoly alázatra nevel és nagyon jó egy ilyen csapathoz tartozni.
Mert ez egy komoly csapat, amihez kell egy magas szintű szakmai vezető, a gyerekek és a kitartó
szülők, akik nélkül a 20. jubileumi gálához nehéz lett volna eljutni.
Gratulálok mindenkinek, további sikeres munkát kívánok és azt, hogy még sok jubileumot
éljenek meg így együtt!
Bablena Marcsi
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Gyerekek írásai
Bablena Dolly vagyok,
1995-ben Budapesten születtem. Már 2 éves korom óta
mondtam a szüleimnek, hogy táncosnő leszek, amit azért akkor nem vettek komolyan. Tény az, hogy mindig táncoltam,
bárhol, bármilyen zenét hallottam.
Anyukám találta nekem a Cholnoky Mozgásművészeti
Stúdiót Veszprémben, ahová 4 évesen sajnos nem tudtam
bejutni, de a következő évtől már járhattam. A nehézséget
csak az okozta, hogy mi Balatonfüreden élünk, és a szüleimnek minden héten be kellett hoznia az órákra, ha esett, ha
fújt. De nem adtuk fel, mert nekem mindenem a tánc volt
(már akkor is).
Füreden is voltak tánccsoportok, de az Anyukám azt akarta,
hogy színvonalas oktatásban részesüljek. Nagyon sok új
barátot és ismeretséget kötöttem. Nagyon élveztem első
évben még csak a félévi és az év végi fellépéseket, majd később (már a versenyző csapattal) a
versenyekre való utazásokat, legyen szó magyarországi vagy külföldi versenyekről.
Ezek egy életre szóló élmények maradnak számomra. A másik pedig a tánc szeretete, amit Tünde
néninek köszönhetek. Az Ő munkája számomra példaértékű. Sokszor voltam vele különböző
nemzetközi és hazai versenyeken, ahol néha sikeresen, néha kevésbé sikeresen szerepeltem. De
nem adom fel! Mert táncolni akartam és táncolok jelenleg is, és remélem a tánc a jövőmet is
meghatározza!
5 évig táncoltam a CMMS-ban, amikor a Nők Lapjában olvastam egy cikket a Budapesti Balett Intézetről és jelentkeztem azonnal. Egy évet Budapesten, kettőt a Győri Balett Intézetben
végeztem, jelenleg a Bécsi Konzervatóriumban tanulok klasszikus balett szakon. Nagyon szívesen
gondolok vissza a Cholnokys időkre és barátokra, ma is szívesen látogatok vissza hozzájuk.
Minden félévi és év végi bemutatójukon ott vagyok és most már kicsit szakmai szemmel nézve a
munkájukat is azt mondom: kiváló csapat, kiváló emberekkel!
Boldog vagyok, hogy a stúdió munkájában és sikereiben részt vehettem és a szuper eredményeihez
én is hozzátehettem valamit.
Gratulálok Tünde néni munkásságához, aki 20 év alatt már több táncos generációt is kinevelt.
Boldog születésnapot Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió!
Bablena Dolly
Bécs, 2010.03.05.

„Ha a táncunkat nézed,
a szívünk szavait hallod.”
Kinga: A tánc az életemben ovis korom óta jelen van.
Emlékszem, amikor anyukám barátnője javasolta,
hogy nézzem meg ezt a táncórát, a stúdió torna órái
alatt sok jót hallott róla és nagyon érdekesnek találta.
Amikor elmentem az első táncórámra még nem
tudtam, hogy teljesen meg fogja majd változtatni az
életemet. Akkor még nem tudtam, hogy ez a biztos pont mit jelent az életemben, hogy mit jelent
táncolni, értékeket közvetíteni, példát mutatni, csak az érdekelt még engem is, mint a mostani
kicsiket, ahogy az a velük folytatott beszélgetésekből kiderült.
Hiszen nemrég a félévi bemutató alkalmával elmesélték, hogy ők miért szeretik a Cholnoky
Mozgásművészeti Stúdiót. Többségük szórakoztatónak találja a táncot, szereti hogy egyszerre lírai
és ritmusos. Minden kis táncos, akivel beszéltem, szereti a koreográfiákat, a zenéket és a tanárnőt.
A vidéki csoportokról az óra hangulatára vonatkozóan is sok dicséret érkezett. Akad olyan is, aki
szeret szerepelni, alig bír megmaradni egy helyben, és a tánccal tudja csak lekötni magát. A hab a
tortán a gyerekek számara az, hogy szerepelhetnek színpadon, ahol megmutathatják, mit tudnak,
tapsolnak nekik, szép ruhákat vehetnek fel és szép a hajuk is.
Az én életemben a tánc már sokkal többet jelent, mint szimpla hobbi. A táncnak fegyelmemet,
kitartásomat, türelmemet, őszinteségemet, tiszteletemet és legjobb barátaimat köszönhetem.
Szüleim támogattak és továbblendítettek a problémákon, amikor általános iskolás koromban abba
akartam hagyni a táncot. Akkor tudatosult bennem, hogy mit fogok elveszteni, amikor az év végi
bemutatón búcsúznom kellett volna a tánctól. Azóta töretlen a lelkesedésem, annak ellenére, hogy
az iskolai tejesítés mellett sok mindenről le kellett mondanom.
De a táncot igazán akkor szerettem meg, amikor megtaláltam életem táncos párját és legjobb
barátnőmet.
Kata: Amikor elkezdtem táncolni egy új világ nyílt meg előttem. Anyukám íratott be, amikor
kicsi voltam, mint majdnem minden kisgyereket. Persze kellett egy belső ösztönző erő, hogy én is
akarjam, és lelkesen csináljam. Mint minden kislány, én is nagy vágyakkal és tervekkel kezdtem.
Valaki nagy sztár akar lenni, valaki fodrász, táncos, valaki balerina, valaki műkorcsolyázó (amihez
a tánc nagyon jó alapot ad). Amikor elkezdtem, nem is gondoltam volna, hogy még ennyi idősen
is fogok táncolni, hogy 15 éven keresztül a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió tagja leszek, hogy
ilyen szerepet fog betölteni az életemben, és hogy arra ösztönöz, hogy miután innen elkerülök, ne
hagyjam abba a táncolást. Amikor megkérdeztem a kislányokat, hogy meddig szeretnének táncolni, valaki azt felelte, hogy amíg felnőtt nem lesz. Van, akiknek az a céljuk, hogy minél ügyesebbek
legyenek, az első sorba kerülni az utolsóból, kipróbálhassák az összes táncot, hogy hajlékonyak
legyenek és ügyesek.
Sok év alatt az összes csoportot végigjártam, és rengeteg táncot táncoltam. Voltam pillangó, 101
kiskutya, harang, hullám, pók, kalóz, stb. van pár dolog, amiket soha nem fogok elfelejteni…
Kezdetben, a legtöbb táncban pót voltam, a 101 kiskutyában is először pótként táncoltam, és
itthon mindig „pótkutyának” hívtak. A pillangóba fák voltunk, amiben volt 1 emelés, amit nem
tudtunk hárman megcsinálni, mert olyan kicsik voltunk a többiekhez képest, ezért könnyített
verziót kaptunk.
A szerbiai kapcsolatoknak köszönhetően páran belekóstolhattunk a hip-hop, krump, free style
és a latin táncok világába is. Táncoltunk hármas, négyes, ötös, hatos, csoportos, solo és duo
formációkban is. Ám a teljes kibontakozásom akkor következett be, mikor rátaláltam életem
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táncos párjára, és egyben ezzel a legjobb barátnőmre, illetve a tánctól olyan kapcsolatokat és barátokat kaptam, amiket úgy gondolom, máshol nem tudtam volna elérni.
Páros pályafutásunk kezdete nem volt zökkenőmentes, de ennek ellenére nem várt sikert arattunk.
Megkaptuk a versenyen legtöbb pontot elért versenyzőknek járó kupát az első helyért járó díj
mellé, egymás után két nemzetközi versenyen is.
Ezek után a Helikoni rendezvények és a frankfurti Európa Bajnokság várt ránk, ahol szintén
sikerült dobogóra állnunk. Az első duós évünk volt számunkra a legemlékezetesebb, és ez segített a
barátságunkat is teljesen megszilárdítani.
Utána újabb két duó következett, amikkel szintén nagy sikereket értünk el, de előfordultak mélypontok is. Megkaptuk életünk első 10 pontját egy versenyen, elértük, hogy néma csend legyen
a nézőtéren a táncunk alatt, és számos duós sikernek örültünk őszintén. De ahogy Tünde néni
szokta mondani nekünk: „a sikert is fel kell tudni dolgozni, nem csak a kudarcot”, mert kudarc is
ért azért bennünket, de szerencsére ezekből csak tanultunk.
A másik tanácsa tanárnőnknek, ami mélyen hatott ránk, az a titok volt, hogy hinnünk kell magunkban. Tünde néni az elmúlt 10 évben jelentős szerepet játszott az életünkben, és segített a
jellemünk kialakulásában, végig erkölcsi útmutató volt számunkra.
Ahogy beszélgettünk a kicsikkel, megfigyeltük, hogy legtöbbjüknek egy nagyobb táncos társukat
tekintik példaképnek. Biztos forrásból tudjuk, hogy vannak, akik ránk tekintenek így, és ez nagy
örömmel tölt el minket, így próbálunk ennek megfelelően viselkedni, jó példát mutatni.
A tánccal egész Közép-Európát bejártuk és az évek alatt kialakult egy társaságunk, ami bővült új
tagokkal, de mindig megtaláltuk a kapcsot, ami összeköt bennünket: a táncot.
A versenyek mellett a szerbiai tánctáborokat sem felejthetjük el, ahol más és más stílusokkal ismerkedhettünk meg a krumptól a hip-hop-on keresztül a latin táncokig…
Elkezdődött az utolsó évünk itt a Stúdiónál, ezért igyekszünk a legtöbbet kihozni magunkból.
A jövővel kapcsolatban már van félig kialakult képünk, az egyetem vagy főiskola mellett a tánc biztosan része lesz az éltünknek. Az is biztos, hogy ahogy a barátságunk, úgy a közös táncos életünk is
még tartani fog, ameddig csak lehet…
„Az emberi természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató
érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, mely a magas, és
mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniának:”
Fekete Kata, Sári Kinga

Miért szeretünk ide járni?
Mi azért jöttünk ide, mert anya ezt tartotta jónak. Szerettünk
volna megtanulni spárgázni, kézen állni, cigánykerekezni.
Az elején azt hittem, hogy nem igazán leszek ügyes. Amikor
viszont elkezdtük tanulni az első koreográfiát, belejöttem a dologba, végül az első sorban álltam a
szereplésnél. Réka sajnos csak a harmadik sorban állhatott.
Remélem, hogy a többi szereplésre is sokat fogunk gyakorolni, és akkor is majd az első sorban
fogok állni. Igazából az tetszik nekem legjobban a táncban, hogy szépek a jelmezek és a frizurák.
Jó dolog nézni, amikor a többi gyerek szerepel.
Guba Emese
Guba Réka

Örök érték a tánc
A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiónál töltött eső éveimre engem
már csak a fényképalbumból visszamosolygó botladozó kislány
emlékeztet. Azonban az első fellépésem, mikor hatalmas piros szalaggal a hajamban, megszeppenve integettem a közönségnek, örökre
az emlékezetembe vésődött.
Én mindig is úgy éreztem, hogy a tánccal együtt nőttem föl. Csak
tizennyolc éves fejjel, a felnőttkor küszöbén állva veszem észre,
hogy a mozgás szeretete mellett mennyi sok értékes tulajdonsággal
gazdagodtam a táncnak köszönhetően.
Már kiskorunktól fogva megtapasztalhattuk, hogy csak a rendszeres
és kitartó munka vezet eredményhez. Megtanultunk alkalmazkodni
a többiekhez, elviselni a kritikát és küzdeni céljaink eléréséért.
Együtt örültünk a sikereknek, vagy dolgoztuk föl a kudarcot, hogy hamarabb továbbléphessünk.
Miközben ámulva figyeltük a nagyobbak tehetségét, fejlődött a szépségérzékünk. Hibáinkból
tanultunk, kijavítottuk azokat, és értékesebbé váltunk általuk. A tánc rámutatott arra, hogy az
életben semmi sem lehetetlen, ha megdolgozunk érte.
Büszke vagyok a csapatunkra, hogy ilyen amatőr szinten is heti egy, esetleg két edzéssel is képesek
voltunk kiemelkedő sikereket elérni.
Nagyon hálás vagyok Tünde néninek, hogy lelkiismeretes tánctanárként mindig is odafigyelt arra,
hogy örömünket leljük a táncban. Biztos vagyok benne, hogy ez a rengeteg érték, melyet 15 év
alatt a stúdiótól kaptam, nagy hasznomra válik majd a jövőben is.
Kíváncsiságból megkérdeztem a legfiatalabbakat, hogy hogyan is vélekednek ők 5-6 évesen a
táncos életről. Mind lelkesen gyűltek körém és egymás szavába vágva meséltek az első fellépésük
lámpalázáról, a nyári tréning megpróbáltatásairól és sikerélményeiről. Büszkén mutogatták szépen
pörgő kis tüllszoknyáikat vagy akár koreográfiájukat. Sok kis növendék életének fontos része a
tánc. Ha együtt vannak, „tánctanárnéniset” játszanak. Szüleiket karácsonyra saját produkcióval
lepik meg és egész nyáron az új koreográfiákról, és ruhákról álmodoznak.
Emlékszem, a tánc az én gyermekkoromnak is annyira természetes része volt, hogy hiánya teljesen
váratlanul ért. Harmadikos gimnazista koromban három hosszú hónapot töltöttem Franciaországban és ekkor éreztem először valami ürességet a hétköznapjaimban. Hamar rájöttem,
hogy a tánc az, ami annyira hiányzott, így felkerestem az ottani művészeti csoportot. Nagy meglepetésemre az új koreográfiájuk zenéje ugyan az volt, mint a mi akkori táncunk a „Kontention”
zenéje, így pillanatok alatt bekapcsolódhattam a csoport munkájába.
Ekkor értettem meg, hogy maga a tánc többet jelent a mozgás szereteténél. A tánc egy élő
művészet, mely képes eltörölni a nemzetek, kultúrák és nyelvek között húzódó határokat. Hiszen
a tánc az ember természetes kifejező eszköze, mely ősibb bármely nemzet nyelvénél.
Ezért is remélem, hogy a Cholnokyban mindig is lesznek lelkes táncos növendékek, akik ezt a varázslatos nyelvet szeretnék elsajátítani.
Befejezésképpen egyik kedvenc francia költőm idézetével szeretnék további sok emlékezetes jubileumot kívánni a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiónak:
„A tánc a karok és lábak összessége,
a kecses és iszonyatos anyag,
maga a mozdulat lehel bele lelket.”
Rásky Szimonetta
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Oktatók írásai
dr. Kiszelyné Czibik Tünde
20 éve – 20 év múlva
Vajon mennyire fogok másként gondolkodni akárcsak 10 év múlva
is a munkámról, a gyerekekről, szülőkről, céljainkról, mint azt tettem 20 évvel ezelőtt?
Nagy ambíciókkal, hatalmas lelkesedéssel és világmegváltó
tervekkel indultam, mint pályakezdő pedagógus. Amihez hozzáértem, mindent felforgattam, az állóvizet felkavartam, ahol megjelentem mindig történt valami. Természetesen tele konfliktusokkal
és hibákkal. Az alkotás vágya, a külső megfelelni akarás, a hiúság
hajtott. Akkor még nem tudtam, hogy mindez a belső bizonytalanságomból fakadt.
Szigorú voltam másokhoz, akárcsak önmagamhoz, kevéssé értettem meg másokat, akárcsak
önmagamat, mindig többet akartam másoktól, akárcsak önmagamtól. A legtöbb emberi lélek
elbicsaklik akkor, amikor nem tud ellenállni a pappá, istenné válás kísértésének. Nekem sem volt
elég soha a sikerből, a dicséretből. Szorgalmas, de türelmetlen voltam, eredményorientált és kissé
agresszív. Húszévesen sokat tanultam és küzdöttem, de sokat csalódtam is. Harmincévesen már
tudtam, mit akarok, s mikor negyven lettem már szilárdan álltam a lábamon, de még mindig
tele voltam kérdésekkel. Mire ötvenéves leszek (végre épp itt az ideje) konkrét és biztos értékrendem alakul ki, melynek határai lesznek, s melynek törvényeit nem lépem át. Nemcsak az eszem,
a szívem útját is követem. Hiszem, hogy az ember csak akkor tud táncolni, ha saját muzsikáját
hallja. Őszintén hálás vagyok az elmúlt húsz évért, a munkámért, mely minden nap boldogsággal
ajándékoz meg, feltölt, kreativitásra és állandó készenlétre serkent, s melynek során sokféle értékes
emberrel ismerkedhetem meg. A gyerekek mosolyával, kedvességével, hálájával találkozhatom
minden nap, és láthatóvá válik, ahogy általuk és velük együtt fejlődik a személyiségünk.
20 évvel ezelőtt még azt hittem, hogy én fogok tanítani másokat, de ma már tudom, én sokkal
többet tanultam a szülőktől és gyerekektől egyaránt. Ma már tudom a vezető feladata nem az
útmutatás, hanem a kereső bátorítása. Tudom, ha önmagunk fényei tudunk lenni, akkor a biztonságot is megleljük önmagunkban, s nem kell külső ítéletekre bízni saját megítélésünket. Hiszem,
ha egy táncprodukciót megítél a zsűri, azt nyilván a legjobb tudása szerint teszi, de attól nem
biztos, hogy az objektív is. Ezért mondom a gyerekeknek: türelmesen gyakorolj, és szorgalmasan dolgozz anélkül, hogy az eredményre gondolnál, s a folyamat kellő időben meghozza a maga
ajándékát.
Megtanultam, hogy az életben nem kell mindig győzni és jól járni. Az egyik verseny ilyen, a
mások olyan, az egyik koreográfia jó, a másik még jobb, az egyik csapat kisugárzó, a másik
tehetséges. Ha el tudjuk engedni belső kényszereinket, akkor minden helyzetből győztesen
kerülünk ki. Így lesz nagy a belső szabadságunk, hiszen önmagunknak kell megfelelnünk, s az a
mérce, nem más. A gyerekek révén világossá vált, hogy a fejlődés útja nem az egyre jobb és nehezebb koreográfiákon mérhető le, hanem azon, hogy a külső fegyelem belső fegyelemmé változzon. Mert csak a belső fegyelem tanít meg élni a szabadsággal.

A szülők segítettek észrevenni: ha elesünk, mindig fel kell vennünk valamit a földről. Az
otthonhagyott versenyruhák, a kedvezőtlen pontozás utáni gyermeki szomorúság, a tinédzser meg
nem értettsége mind-mind komoly konfliktusok, melyek alkalmasak arra, hogy megmutassák,
hogyan kell a bajban a gyerekek mellé állni, vigasztalni, erőt önteni beléjük, hogy igen is tovább
lehet lépni, hiszen a gyerekekkel végzett munka mindig az újrakezdésről szól. Tanítványaimból
kineveltem a munkatársaimat, akik folyamatosan építenek és tanítanak is engem. Láttatják
velem, hogy a hegycsúcsra sokféle út vezet. Vannak meredekebbek és kényelmesebbek, s a
táj is különböző. Ezért hát fontos, hogy mindenki a neki legmegfelelőbb utat találja meg.
Tanításom középpontja a szépség, mely ember nélkül nem létezik. Mozgás nélkül nincs ember és szépség nélkül nincs harmónia. Amíg az emberiség a gyermekekben újrakezdődik, addig örök örömnek marad meg a szépség. Alapelvem, hogy ne csak a tehetségesek, hanem az
átlagképességűek is magasabb szintű mozgáskultúrára tegyenek szert.
Kívánom mindannyiunknak, hogy 20 év múlva is együtt örülhessünk a Cholnoky
Mozgásművészeti Stúdió munkájának, s addig is:
„Tápláld álmaidat, tápláld elképzeléseidet, tápláld a szívedben felcsendült zenét, az elmédben összeálló szépet, a legtisztább gondolataidat átitató jóságot, mert belőlük születik minden
ű maradsz ho
hozz
zzáá,
á, ffelépül
e ép
el
pül
ü a világod.
nagyszerű lehetőség, az az isteni környezet, amelyből ha h
hű
hozzá,
világod.”
(James Allen)
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