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Cholnoky
Stúdió

Tisztelt Tánckedvelők!
A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
immár
huszonöt
esztendeje
részese
Veszprém mozgalmas életének.
Fordulatokban
gazdag
negyedszázadot
tudhatnak maguk mögött a Stúdió alapítói,
oktatói, a tanítványok és szülők, akiknek
lelkesedése és összefogása nyomán otthonra
találtak városunkban a művészi mozdulatok, a tánc szerelmesei.
A Mozgásművészeti Stúdiónak otthont adó
Cholnoky Jenő Általános Iskola jóvoltából
már a legkisebbek is felkészült oktatóktól sajátíthatják el a mozgás harmóniáját, amely évezredek óta elválaszthatatlan
része az emberiség kultúrájának.
Sok emlékezetes pillanattal gazdagították
Veszprém életét a Cholnoky táncosai, akik
népszerű szereplői rendezvényeinknek.
További töretlen munkakedvet, lelkesedést és a mozdulatok művészete iránti
szenvedélyt
kívánok
a
Cholnoky
Mozgásművészeti Stúdió minden tagjának
a következő negyedszázadra!
Egyúttal szeretném kifejezni reményemet,
hogy a Cholnoky fellépőinek látványos
produkciói a jövőben is gazdagítják
Veszprém kulturális életét, tovább emelve
rendezvényeink színvonalát!
Tisztelettel és megbecsüléssel:

Porga Gyula
polgármester

A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
történetisége
1990. Megalakul a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 12 növendékkel a
Cholnoky Jenő Általános Iskolában.
1994. Első színpadi bemutató, év végi záróműsor a Hemóban.
1995. Országos Bajnokság I. hely: Blue Magic, Három pillangó Ljubljana EB VII. hely
Létrejön a Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány. Alapítója: Makai Ferenc
1996. Országos Bajnokság I. hely: A szerencse forgandó, Kék meg a sárga
Hradec Kralove EB V. hely
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség Táncpedagógusi Nívódíjat adományoz
dr. Kiszelyné Czibik Tündének, a művészeti vezetőnek.
1997. Országos Bajnokság II. hely: Estocada
Portorozs EB XII. hely
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.
Az Év Együttese kitüntető címet kapja a Stúdió a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetségtől.
1998. Helikon: Arany minősítést és a fesztivál nagydíját kapja a felnőtt csapat Kán-kán koreográfiája
A Kiváló Együttes cím Bronz fokozatát kapja a Stúdió a Táncpedagógusok Országos Szövetségétől.
Dr. Kiszelyné Czibik Tünde a Sporttáncok mestere kitüntető címet kapja a Magyar Divat- és Sporttánc
Szövetségtől.
1999. I. Nemzetközi Veszprémi Játékok:
Golubkovics Lívia: A hempergő macska I. hely
2000. Belgium EB I. hely: Golubkovics Lívia: A hempergő macska, Concordia, Küzdelem.
A Gizella napok hivatalos nyitóműsora volt a Stúdió Isten kegyelméből című táncjátéka
Dr. Kiszelyné Czibik Tünde a Stúdió művészeti vezetője Gizella díjban részesült.
2001. Hollandia EB I. hely: Patamanta
Golubkovics Lívia-Kovács Zsófia: Kutya-macska barátság
2002. Németország EB ’B’ kategória
I. hely: Szoboszlai Judit-Barbarics Zsófia: Zebrák
Németh Lívia: Mit jelent a fiatalság
’A’ kategória: I. hely: Madarak
Európa Open I. hely: Bukovinszki Zsófia-Horváth Dóra: Tánckánon
2003.
Európa Open I. hely: Kalózok
Ausztria EB ’B’ kategória II. hely
Szoboszlai Judit – Barbarics Zsófia: Vörös és fekete
2004. Európa Open I. hely: Szép álmokat
Győr VB: I. hely: Három pillangó
2005. Németország EB ’B’ kategória: III. hely: Körív mentén
I. hely: Böhm Nóra: Örökké élni
II. hely: Barbarics Zsófia: Szabadnak lenni
Európa Open I. hely: Sinka Lídia: Bohóc
Bukovinszki Zsófia-Fekete Kata-Horváth Dóra: Jazztánc
A Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatától megkapja a
Pro Civitate díjat.
A Magyar Köztársaság Elnöke dr. Kiszelyné Czibik Tündének a Magyar Köztársaság Bronz
Érdemkereszt kitüntetést adományozza.

		
2006. Németország EB ’B’ kategória II. hely: Afro tánc
		
2007. Németország EB I. hely: Kontrasztok, Böhm Nóra: Dolce Vita
			
III. hely: Fekete Kata-Sári Kinga: Harmóniában
		
2008. Németország EB ’B’ kategória II. hely: Szentes Nóra: Ábrándozás
			
I. hely: Bukovinszki Zsófia-Horváth Dóra: Vasarely adaptáció
					
Böhm Nóra: Dolce Vita
					
Weltner Adrienn: Egy napos délelőtt
					
Barbarics Zsófia: In memoriam Mozart
			
III. hely: Sinka Lídia: Harisnyás Pippi
2009. Hollandia EB IV. hely: Fekete Kata-Sári Kinga: La Heim
Németország EB ’B’ kategória II. hely: Sinka Lídia: A tánc
2010. Veszprém EB II. hely: Fekete Kata – Sári Kinga
			
III. hely: Fly
2011. Németország EB ’A’ kategóriában
			
I. hely: Sinka Lídia
			
II. hely: Mint valaha
			
III.hely: Weltner Adrien
			
’B’ kategóriában
			
I. hely: A folyó belőled ered
			
Kovács Zsuzsa
			
1000 tükör, Tánckar, Szentes Nóra, Kéményseprők, Antal Dorottya -Szén Lilla
2012. Szerbia EB:
II. hely: Sinka Lídia
			
III. hely: Antal Dorottya - Szén Lilla: Bach kortárs tánc
2013. Hollandia EB: ’A’ kategóriában:
			
I. hely: Szentes Nóra – Sinka Lídia, Tóth Dalma
			
II. hely: Kocsi Réka, Sinka Lídia
			
’B’ kategóriában:
			
I. hely: Weltner Adrienn
			
Weltner Adrienn – Kövesházi Fruzsina
			
II. hely: Szentes Nóra
			
III. hely: Lacó Fruzsina
2014. Németország EB ’A’ kategóriában
			
I. hely: Szentes Nóra – Sinka Lídia
			
II. hely: Sinka Lídia
			
IV. hely: Kocsi Réka
			
’B’ kategóriában
			
I. hely: Gyertyák, Szentes Nóra, Autóversenyzők, Herczeg Petra,
			
Palkovics Daniella – Péter Veronika
			
II. hely: Helli Claudia, Nyári Andrea, Horváth Regina
			
III. hely: Lacó Fruzsina, Speier Roberta, Kuti Luca – Kuti Sára,
			
Berke Fanni – Strenner Sára

Fiatalság – üdeség – lendület
- harmónia és profizmus

Szeretettel köszöntöm a 25 éves CMMS
megalapítóját dr Kiszelyné Czibik Tündét,
egykori és jelenlegi lelkes táncosait és a támogató szülőket.
Ezalatt a negyedszázad alatt a stúdió neve
és munkássága nemcsak Veszprém városában,
hanem országosan, sőt az európai megmérettetéseken is kiválóan cseng, öregbítve a táncpedagógusok, a tagság és a város jó hírnevét.
A mindennapokban olyan munka folyik a táncórákon, amelynek eredményeként a
növendékekben megvalósul a teljes személyiség fejlődésének harmóniája. Olyan légkörben
történik a speciális művészeti nevelés, amely tartalmi gazdagságával, sokszínűségével és
igényességével képes arra is, hogy a kivételes tehetségeket a táncművészet felé irányítsa.
A CMMS és a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola együttműködése egyedülálló. Az iskola tantárgyi rendszerében válaszható tantárgyként szerepel a
mozgásművészet, amelyet dr. Kiszelyné Czibik Tünde táncpedagógus oktat. Az 1-4. évfolyamon megvalósuló képességfejlesztés célja a tudatos testképformálás, a testi-szellemi
egészség, a jó közérzet megőrzése, a szép testtartás kialakítása. Ez a mozgásfejlesztés része
az iskolai tehetséggondozásnak is, hiszen teret ad a tanulói alkotásnak és önkifejezésnek,
kreativitásnak.
Eredményessége nem vitatható.
A jubileumi alkalmat felhasználva köszönöm a CMMS művészeti vezetőjének a
partneri együttműködést.
Köszönöm, hogy sok-sok éven át a stúdió növendékei fellépéseikkel még
hangulatosabbá és élményszerűbbé teszik iskolai rendezvényeinket és ünnepélyeinket.
Kívánom, hogy a CMMS művészeti vezetője, tanárai, növendékei és támogató szülői a 25 éves fennállást őszinte örömmel ünnepeljék meg, érezzék át az egymáshoz tartozás
nagyszerű érzését és a megérdemelt sikerek felemelő élményét.
Az elkövetkező évekre kívánok sok-sok kedves és elszánt tanítványt, töretlen alkotókedvet,
lendületet és a bemutatók után felzúgó megérdemelt vastapsot.

								
dr. Górné Fazekas Ágnes
										
igazgató
					
Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola

Jól élni
A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem
élményekkel és megismeréssel mérik.
Egyik már rég elbúcsúztatott diákom
azt mondta, azért szerette a Cholnoky MMS
világát, mert amit egymásnak megígértünk
azt mindig betartottuk, számíthattunk egymásra, és segítettük a másikat.
Úgy viselkedtünk, ahogy éreztünk, őszintén,
hazugságok nélkül, tudtuk mi a jó és mi a
rossz, voltak igazodási pontjaink.
Az én világom, a mi világunk 25 éve valósult meg, amikor 1990-ben a veszprémi
Cholnoky Jenő Általános iskolában megalapítottam a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiót.
Ez a Stúdió ma már egy értékközvetítő rendszerként is működik, melynek során azóta
is a legnagyobb problémám, hogy hogyan lehetséges kiválasztás nélkül, az iskolai közoktatási rendszeren belül, és az azon kívüli szabadidős programmal, a tánctevékenységgel az optimális teljesítményszint elérése?
Táncpedagógusi munkámban az egyik legfontosabb témának gondolom a képességfejlesztést, a
személyiségfejlesztést és a kreativitás kibontakoztatását. Ehhez minden embernek ki kell alakítania a
világról és önmagáról egy képet. Amikor egy gyermek fél éven keresztül készül egy előadásra, akkor
nem csak a táncát, hanem önmagát is felépíti. Fejlődnek látási, hallási, mozgási beszédfolyamatai,
továbbá gondolkodási és szociális fejlődési területei is átalakulnak. A gyerekek a külvilággal való
szembesülés során alakítják önmagukat, így bontakozik ki mindenkinek a saját én tudata. A gyermek
bizalmat alakít ki saját képességei és más emberek iránt. Észreveszi egyediségét és ezzel hangsúlyozza
a másoktól való különbözőségét. Megtanulja érvényesíteni akaratát mások nem megfelelő igényeivel
szemben, ezért személyes kompetenciák egész sorát fejleszti ki. Felelősséget tud vállalni a saját cselekedeteiért és a többi emberért. A csoportos tánctevékenység többfajta lehetőséget kínál a gyerekeknek ez
irányú képességeik fejlődésére, mert a csoport sikere minden egyes ember pontosságán, megbízhatóságán
múlik. Nem lehet otthon hagyni a tánckelléket, vagy a kosztümöt, mert akkor a csapat nem léphet
színpadra, a fellépésekre pontosan kell érkezni, hogy a formáció együtt készülhessen, az emeléses mozdulatoknál bízni kell egymásban, tehát a felelősség közös és ezt mindenkinek át kell éreznie.
A „én-ideál” mindenkinél arról szól, hogy milyen szeretne lenni. Minél közelebb van az ember
én ideálja a reális én-képhez, annál jobban és boldogabban éli az életét.
A féléves és az év végi bemutatók alkalmával a gyerekek bemutathatják a – „Nézd, mit
tudok”- táncprodukciójukat és elvárják az elismerést is – „Hogy tetszik a táncom?” – A versenyek
ugyanezt a célt szolgálják, bár a kudarcot is magukban rejtik, de így a gyerekek megtanulnak más
csoportokat is értékelni. Ez elősegíti az egymástól való tanulást, ezzel megjelenik az új tapasztalatok,
tudás, képességek és készségek iránti szükséglet, melynek kompetenciái az öntudatosság, önmegvalósítás,
önvédelem, kritika, szociális kapcsolatok kialakítása és felbontása. A gyerekeknek fel kell
fedezni a világot, a saját részét a körülötte lévő dolgok alakításában. Ez feltételezi a világ
alakításában való részvétel szabadságát is. Ezért a gyerekeket sokszor biztatom az önálló
gyakorlásra, munkavégzésre, amely után nem maradhat el a sikeres munka felett érzett
büszkeség és öröm.
A csapateredményekhez szükség van az önmegtapasztaláshoz, hiszen a világhoz és önmagukhoz való közös és különböző viszonyulások felismerésében saját létünket világítjuk
meg. Lassan a heterogén „masszából” egy homogén, jól működő közösség épül,
és a gyerekek csoportszinten élik meg a sikert, melyben nyilván a kiválóságok
lesznek a húzóerők, a kevésbé tehetségesek is gyorsabban fejlődnek és őket a
tehetségesek is tolerálni és becsülni fogják.

A gyermekek mindennapos terhelései, az őket érő hatások szükséges feloldásában a
művészetnek nagy szerepe van, mert elősegíti az élet értékeinek, szépségeinek felfedezését,
érzéseket örökít meg, a hétköznapok fölé emeli az embert.
A táncművészet az a kommunikációs eszköz, amely a közösen átélt alkotás és befogadás pozitív tapasztalatokként épül be a résztvevők személyiségébe. Az összefogás élménye
egymás elfogadását érzékileg alapozza meg. Az év végi bemutatóinkon a finálé, a közös
tánc, amit minden csoport egységesen megtanul pontosan ezt a közösségi elkötelezettséget
hivatott bemutatni.
Az alkotói feladatoknak és a kooperatív tevékenységnek köszönhetően érzelmi biztonság alakul ki a csoportokban, amelyben képesek a kreatív együttműködésre, a szellem
teremtette önfejlődésre. A mozgással, a tánccal egyéneken és kisközösségeken át felépíthetik
a közösségünk kultúráját. A kultúra körforgalma így alakul ki, hiszen az igényre nevelt
közönség táplálja a művészetet.
Talán még soha nem gondoltunk bele mélyebben abba, hogy a kitartóan táncórákra járók,
bemutatókon szereplők milyen értékeket sajátítanak el szeretett művészeti tevékenységük
által úgy, hogy évek során észre sem veszik az erőfeszítéseik ezen részét, de mire felnőtté
cseperednek megértik:
„Csak aki önmagává válhatott, és aki önmaga lehet, az képes mások számára is valaki
lenni”						
Dr. Kiszelyné Czibik Tünde

							
					

Művészeti vezető
Táncpedagógus mester		

Nagyon megtisztelő és egyben örömteli érzés, hogy
ilyen nívós kiadványba kerülhetnek a gondolataim táncról, mozgásról, harmóniáról, nőiségről, művészetről, hivatásról, hitről, fejlődésről, teljességről,
barátságról…

Kedves Tünde!
Azt hiszem, mindenképp meg kell szólítanom
Téged, és igazán csak személyes hangvételben
írhatom soraim, amik nem csak Neked szólnak
majd, hanem az általad tanított gyermekeknek,
kamaszoknak, felnőtteknek és mindazon embereknek, akikre hatással van a munkád, akiknek kedves a Te személyed, és akik számára
meghatározó példaértékű életműved.
Mindenkinek, aki nyitott a művészetre, harmóniára, szépségre.
Nehéz fáklyavivőnek lenni, de csodálatos is egyben.
Megható és erőt adó, ahogyan lépcsőről lépcsőre felépítettél egy ilyen komplexen működő Mozgásművészeti Iskolát. Ahol csöppnyi kislányokból az évek során szaktudásod, hited formáló
ereje által és védelmező szárnyaid érintése alól, önmagukat kereső és kifejező kamaszokká,
majd érett, kifinomult hölgyekké, szenvedélyes nőkké, erős asszonyokká válhatnak a kreatív
pedagógiai módszered által fejlődő lányok és ifjú tehetségek.
Önazonos, harmonikus, kiteljesedett Nőkké.
Igen, a tánc, a mozgás, a küzdés, az elmélyülés, a közösség megtartó ereje, a színpadi fellépés és a siker öröme csodálatos úton viszi végig az embert. Ráadásul nagyon messzire lehet
eljutni, ha olyan lelkiismeretes, nagyszerű művészpedagógus, hiteles Nő a vezetője, mint Te.
Színművészként és Nőként én is hasonló értékrendet képviselek, melyben főszerepet kap a
teremtés alázata, az alkotás öröme, a fejlődés, a kiteljesedés, a harmónia, a szépség, a felelősségvállalás.
Amit a Jóisten adott tehetséget, lehetőséget, energiát – legyen az tánc, zene, éneklés, írás,
színművészet, vagy bármely más társművészet – hálásak lehetünk érte. A mi dolgunk alkotni,
megmutatni, átadni, hirdetni, kommunikálni, építeni.
A szavak túlmutatnak önmagukon.
Testben, lélekben, szellemben egészséges nők egészséges kapcsolatokat képesek teremteni, harmonikusan működő családokat. Önértékelésük rendben van, jobban érvényesülnek a női minőség
jegyei, mint például: finomság, megértés, befogadás, összetartó erő, kreativitás.
Könnyebben megtalálják a helyüket az életben a hivatás területén is.
A művészetekkel való foglalatoskodás csodálatos segítő és végtelen lehetőség az életben.
Szeretnék néhány személyes emléket felidézni, hiszen én is a Cholnoky Iskola tanulója voltam
nyolc éven át. Mosoly ül az arcomra, ha visszagondolok az ott töltött időre.
Farsangi bálok, kosárlabda meccsek, suli disco, Tavaszi Fesztiválok, nyári táborozások, színjátszó szakkör, aerobic, „asszony torna”, és természetesen a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió,
ahol a lányom mozgáskultúrája is fejlődhetett.
Köszönöm a veled való művészbarátságot, amit ápolhatok.
Példa, ahogy harmonikus nőként létezel, bölcsességgel közösséggé formálod a gyermekeket, szülőket, családokat és együtt segítitek a táncművészet útján az utánpótlást, akikből művészek,
pedagógusok és kiegyensúlyozott emberek új nemzedéke nőhet fel.
Tiszta szívből gratulálok és további szép sikereket kívánok!

							
							

Halas Adelaida
színművész

Ez az „Ő” világa

4 és fél éves volt, amikor először részt vett
a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió foglalkozásán, ahová az első pillanattól lelkesen és
nagy örömmel járt.
Otthon rendületlenül gyakorolt, mindenki
szinte csak táncolni látta: a legváltozatosabb
zenékre különböző stílusban mozgott a lakásban fellelhető összes tükör előtt, a dohányzóasztal tetején, de táncolt az utcán, a
kirakatok előtt, az óvoda udvarán, sőt még
a strandon is.
Az első döbbenet a féléves bemutatón ért, mikor pici lányom a kis rózsaszín tornadres�szben csak ügyetlenkedett a színpadon, fáziskésésben a zenétől és a társaitól, próbálva
utánozni az első sorban álló lányok mozdulatait. Akkor meg is fogalmazódott bennem,
hogy ez a gyerek bizony nem erre született! A tánc nyilvánvalóan annyira nem megy
szegénykémnek, nem lenne jobb abbahagyni?
Aztán valahogy mégis másképp alakult...
A kezdetektől 7 és fél év telt el. A „rút kiskacsa” az évek során hattyúvá fejlődött, nem
is akármilyenné. Már öröm nézni, amikor táncol. Zsenge kora ellenére sok mindent elért
és közben sok mindent meg is tanult.
Már tisztában van vele, hogy tehetséges, és megtapasztalta, hogy olyan eredményre is képes,
amelyről álmodni sem mert. Bár örül ennek, tudja, csak akkor lesz elégedett magával,
ha ezt meg is tudja tartani, és ha majd valamikor túlszárnyalja. Választott: nem elégszik
meg a könnyebb győzelemmel járó eredményekkel, nagyobb sikerre vágyik, akkor is, ha az
a kudarc lehetőségét is hordozza magában.
Az eredmények és színpadi látvány mögött azonban rengeteg munka és sok lemondás is
van. A közönség nem látja az egy-egy elem gyakorlásától lila vállat, a szőnyegen véresre
dörzsölt térdet, a fájó lábfejet és hátat, sem azt, amikor mozdulni és ülni is alig tud az
izomláztól. A délutánjai pedig nem az osztálytársaival eltöltött időről, vagy közös programokról, bulikról szólnak.
Túl korán kellett találkoznia a siker állandó kísérőivel, a féltékenységgel és az irigységgel.
Megtapasztalta, hogy a győzelem nem társas esemény, és hogy elsőségének nem fog mindenki őszintén örülni. Tudja már azt is, hogy aki kicsit is kilóg a többiek közül, egyedül
marad. Lassan elfogadja, hogy mindig lesz piszkálódás és fájó, rosszindulatú megjegyzések,
amelyeket meg kell tanulni a helyén kezelnie. Arra már rájött, hogyan orvosolja, ha ezek
őt érik, most eljött az idő, amikor neki is le kell gyűrnie magában ezeket az érzéseket.
Kamaszodik. A világa egy kicsit a feje tetejére állt, sok minden változik benne, körülötte:
kedvenc elfoglaltságok, barátok cserélődnek, a mindennapos gyakorlási kedv is alábbhagyott
és időnként a motiváció is gyengülni látszik, de a tánc szeretete töretlenül megmaradt.
Miközben a szekrényben gyűlnek a kupák és az érmek, a tánc olyan maradandó élményeket nyújt számára, amelyekre remélhetőleg sok év múlva is szívesen gondol majd vissza.
Egy dolog azonban biztos: amikor mosolyogva megjelenik a színpadon, és táncolni
kezd, hajlékonyságával, harmonikus, könnyed mozdulatainak szépségével uralja a színpadot. Lehet, hogy mégis ez az ő világa?
								

Kocsiné Sződy Karolina

KÖTELÉK
„Tánc közben az lehetsz,
ami csak lenni akarsz abban a pillanatban”

2011. szeptemberében, hosszúnak tűnő
nyári szünet után ismét felvehettem
kedvenc balettcipőmet.
Nem hittem a szememnek, mikor megpillantottam az APUKÁT. Azt gondoltam,
talán még a lányára vár, de mikor beállt közénk, s velünk együtt próbálta bontogatni „táncos lábait” több–kevesebb sikerrel, akkor döbbentem rá, hogy már nem csak mi
ANYUKÁK vagyunk, hanem kibővült a csapatunk.
Októberben még két apuka csatlakozott hozzánk (nagy örömünkre, mert nagyon szórakoztató nézni, ahogy próbálgatják, ízlelgetik a táncos mozdulatokat), természetesen
bíztattuk, és dicsértük Őket. Így már igazi csoportot alkottunk, az ANYUKÁK-APUKÁK
TÁNCCSOPORTJÁT.
2012. szeptemberében táncpedagógusunk férje is eljött az edzésre. Számunkra ez
nem volt szokatlan, hisz sűrűn meglátogatta az órákat. Nem ült le a padra, hanem némi
tanakodás után a második sor szélére állt (tudta, hogy az első sor számára is nagy
kihívás).
Igen, így lettünk 15-en, anyukák és apukák együtt, a CSAPAT.
Az elmúlt öt évben a fiúk, ha kellett Gilolókká változtak Jacobi Victor Leányvásár című operettjének zenéjére, vagy megküzdöttek a Limbó-király címért a Hungária
együttes számára, nem okozott problémát pincérként helytállniuk Bertolt Brecht Koldusoperájának dallamára. Matrózokká, tisztekké váltak (ki-ki önbizalma szerint) egy koreográfia erejéig.
Hogy zajlik egy kedd esti táncóra így együtt? Hát, nagyon izgalmas. Természetesen a fiúknak és a lányoknak külön öltözőjük van, mert ugye „rend a lelke mindennek”
(érdekes, mert a bemutatókon természetes dolog, hogy együtt vagyunk, ez fel sem tűnik
senkinek….). Pontban hét órakor nyílik a tornaterem ajtaja, a gyerekek megfáradva
jönnek ki, s végre mi vehetjük birtokba a késő esti órára való tekintettel a különféle
„illatokkal” átszőtt termet.
Mindenki lassacskán elfoglalja helyét. Tényleg csak lassan, mert nagyon
sok minden történik velünk egy hét leforgása alatt, míg nem találkoztunk,
s ugye azt meg kell osztanunk egymással.

Táncpedagógusunk már elindította a bemelegítéshez szükséges zenét (már nem a
régi magnójáról, mert ugye Ő is halad a korral, „almás okos-telefont” használ ), így már
mi is kellemetlennek érezzük, hogy amíg Ő a felsőtest bemelegítésénél tart, mi még csak a
szánkkal birkózunk., így hát próbáljuk Őt követni több-kevesebb sikerrel (inkább kevesebb).
Negyedóra „intenzív” mozgás után, már „meleg izmokkal” végre elkezdjük próbálni
az új koreográfiát. Először csak zene nélkül (lehet, hogy azt gondolja, hogy zavar minket
a zene?) gyakoroljuk a lépéseket. Nem sietjük el, egyszerre csak két-három mozdulatot
sikerül megjegyeznünk körülbelül húsz perc alatt.
Való igaz, számunkra egy új koreográfia megtanulása októbertől május végéig tart,
de ezen nem szomorkodunk, mert ugye a „jó munkához, idő kell”. Mikor már nagyon
jól mennek a mozdulatok zene nélkül, akkor próbáljuk meg zenére. Igen, így minden más.
Amit eddig tudtam, hogy „jobb lábbal indulok, a karom ellentétesen viszem”, hát ez zenére már nem megy (kicsit nyugodt vagyok emiatt, mert ezzel a problémával nem vagyok
egyedül), de sebaj, gondolom én, van még idő a gyakorlásra.
Sajnos, csak négy fiú van a csapatban, ezért nagy megtiszteltetés éri azokat az
anyukákat, akik részt vehetnek velük egy emelésben, forgásban. A pár nélküli anyukák
nem irigykednek (hát, bizony nem volt jó érzés számomra mikor egyszer nem kerültem a
„szerencsések” közé), hanem kiváló instrukciókkal látják el a lányokat. Pontosan megfogalmazzák, hogy melyik mozdulatban hogy kell a karokat tartani, s nem szabad megfeledkezni a lábfej-feszítésről sem.
Ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy itt minden párnélküli a „koreográfus
szakról” jött? Belátom, csak a jó szándék vezérel mindenkit, mert ha magamból indulok
ki, elméletben én is egy kiváló táncos vagyok, csak egy „kicsit” későn kezdtem.
Óra végén megfáradva (mert mégiscsak közel egy órát mozogtunk) tesszük fel a
kérdést, hogy meddig is jutottunk a tánccal, hány másodpercet sikerült megtanulnunk. 10
másodperc koreográfia elsajátítása nekünk már siker! Elárulom, ez nem mindig sikerül.
Fellépő ruháinkat magunk választjuk, általában a szín adott. Nagyon boldogok
ilyenkor a „Kínai üzletek” tulajdonosai, mert a forgalmuk növekedéséhez tavasszal mi is
hozzájárulunk. Készségesen tájékoztatnak azokról a fazonokról, amit már a „táncoslábú”
anyukák megvásároltak.
Intenzív dolog, ami egy táncórán zajlik. Azt gondoljuk, hogy nincsen tét, mindaddig, míg a félévi, év végi bemutatón a színpadra nem állunk.
Egy láthatatlan kötelék alakul ki a melletted, mögötted, előtted álló között. Elvághatatlan,
kibogozhatatlan kötelék. Nagyon bensőséges ez az együttlét. Tetszik vagy sem. Szereted őket,
és a koreográfia idejére egy család lesztek.
		
Az, hogy mi köt össze minket
immár tíz éve néha megmagyarázhatatlan.
Akkor is összetart, ha már a köteléknek el kellett volna szakadnia. Néha egy kötelék örökké
tart. Ugye ez is?					
						
Tóth Erzsébet

Évfordulóra …
kicsit másként
Felkérést kaptam, hogy írjak a 25 éves Cholnokyról. Bármit, ami eszembe jut.
5 éve is írtam, gondolataim, érzéseim a Stúdióval kapcsolatban azóta sem változtak, legfeljebb
mélyebbek, érettebbek lettek, hiszen nagylányom
azóta már a felnőtt csapat munkáját erősíti.
Jó lenne közhelyektől mentes maradni, de a
Cholnoky esetében ez nem könnyű. Hiszen a
kis-és nagylányok (és jelenleg is néhány fiatalember!) jelzőtára csupa pozitív közhely: lelkesedés, kitartás, csapatmunka, összetartás, szépség,
harmónia, KÖZÖSSÉG felsőfokon.
Gyönyörű zenék, gyönyörű ruhák. Kicsik jönnek, nagyok mennek, de a csapatok
ezen örök változás mellett is mindig színvonalas szórakozást nyújtanak versenyeken, bemutatókon, fellépéseken egyaránt.
Az örökös változás mellett van még valami, illetve valaki, vagy inkább valakik, ami/aki(k)
örök: Tünde néni és Peti bácsi. Mi, szülők is csak így hívjuk őket.
Tünde néni szakmai kiválósága, következetessége, áldozatkészsége elvitathatatlan, számos elismerő díj, megbecsülés is bizonyítja ezt. Az ő álmai, fantáziájának gazdagsága valósul meg
majdnem minden egyes darabban, azért csak majdnem, mert művészi pályájának egy nagyon
tiszteletre méltó erénye, hogy legkiválóbb tanítványai ma már maguk is tanítanak. Nevét látjuk,
halljuk médiában, versenyeken, valóban megérdemelten.
De van a Cholnoky életében még valaki, aki az elmúlt évek során éppúgy kivívta a gyerekek,
szülők és minden Cholnoky-rajongó szeretetét, megbecsülését és tiszteletét, ahogy Tünde néni is.
Akit szintén mindenki ismer. Talán maga az érintett lepődik meg a legjobban, amiért írásom
főhősévé választottam, de 25 év után már igazán megérdemli.
Ő Peti bácsi, Tünde néni „másik fele”.
Számomra ők így együtt az összes cholnokys gyerek szülei. Mindketten azt adják át a mi
gyermekeinknek, ami belőlük a legjobb, a legszebb, a legértékesebb.
Peti bácsi ugyan nem kap szakmai elismeréseket, de legalább lelkesen táncol az Anyukák-apukák csoportjában, így szakmai hozzáértése nyilvánvaló. Kifogyhatatlan energiája, pozitív életszemlélete, és könnyeket előcsalogató humora még a legfeszültebb pillanatokban is lazít és
mosolyra fakaszt.
Mostanra már én is elmondhatom: szülőként is komoly útiélményeken vagyok túl a Cholnokyval. Nemzetközi versenyek jóvoltából megismerhettem Peti bácsit, mint utazásszervezőt,
utaskísérőt és a legkiválóbb idegenvezetőt, az idegen nyelvek és az egyetemes történelem jeles
ismerőjét. Világlátott, érdeklődő természete mindig hajtja előre, bennünket pedig „húz” magával.
Minden épületre, szoborra van egy története, vagy inkább kettő, mi pedig csak hallgatjuk…
Mert mesélni, azt nagyon tud.
A másik oldalról pedig ő gyermekeink megbízható kísérője, szinte barátja. Hiszen ne felejtsük el,
a Cholnoky nem csak a táncról szól, rengeteg más élmény is tarkítja ezt a világot, és ezekbe
az élményekbe Peti bácsi ugyanúgy beleadja személyiségét, mint ahogy Tünde néni.
Szép példa áll előttünk, gyermekeink előtt kettejükkel: hosszú, sikeres magánélet, hosszú, sikeres
szakmai pályafutással. Ügyvéd, tanár, több mint 30 év boldog házasság, és immáron 25 év
Cholnoky. A TÁNC…
Címszavakban röviden ennyi, de az ő életük – gyermekeink által – kicsit a mi életünk is.
Jó egészséget kívánunk nekik, és még legalább ennyi szép évet a Cholnokyval,
így EGYÜTT.
								
Fenyvesi Rita

8,5 éve színpadon
Örökmozgó, táncos lábú kislányomnak, Lacó Fruzsinának kerestem a megfelelő tánccsoportot. Több
várpalotai csoport előadását megtekintettük, volt ahol
próba órán is részt vettünk. Egy alkalommal a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió fiatal tehetségei léptek
fel városunkban. Ovi után elmentünk megnézni az
előadást. Izgő-mozgó leányzóm mozdulatlanul ült az
ölemben, és tátott szájjal nézte Szentes Nóra produkcióját. Engem is ámulatba ejtett a lányok harmonikus, művészi tánca; ekkor már tudtam, ez az,
amit kerestem. Várpalotán akkor még nem indult
tánccsoport, így vállaltam, hogy Fruzsinát rendszeresen behordom Veszprémbe a táncórákra, mely immár
8,5 éve tart. Ha esik, ha fúj, ha fagy, mi megyünk.
Az első táncórára bátortalanul, pityeregve ment be. Féltő anyaként bekönyörögtem magam
Tünde nénitől az ajtó mellé, gondoltam ez majd biztonságot ad a gyereknek és abbahagyja a szomorkodást. Nem így történt… fájdalmas tekintettel, hulló könnyekkel nézett rám. Nem értettem mi
lehet a baj… szép zene szól, a gyakorlat könnyű, életkoruknak megfelel, Tünde néni kedvesen segít
mindegyik gyermeknek. Gondoltam lesz, ami lesz, kimegyek, magára hagyom, és itt eldől minden.
Arra számítottam, hogy egyszer csak majd nyílik az ajtó és utánam fut a lányom. Nem így történt.
Izgatottan járkáltam fel-alá, hallgatóztam mi történhet odabent. Egyszer csak Fruzsina hangos kacagását hallottam kiszűrődni, nem akartam hinni a fülemnek. Óra végén Tünde néni kiengedte a
gyerekeket, és az én pityergő kislányom fülig érő szájjal, szökdécselve, rólam szinte alig tudomást
véve rohant el mellettem a többi kislánnyal. Ekkor éreztem igazán azt, hogy „megérkeztünk”.
8,5 év telt el azóta. A „Cholnoky” mint táncstúdió, és mint közösség az életünk része lett.
A gyermekektől és szülőktől is sok-sok áldozatot követel az edzéseken való rendszeres megjelenés,
a külön órákon, belföldi és külföldi versenyeken, hétvégi fellépéseken való részvétel. Mindez már
szinte beépült életünkbe, nem érezzük elvesztegetett időnek, hiszen nagyon komoly személyiségformáló hatással bír gyermekre – és szülőre is. Egy idő után észrevettem, hogy szinte már várom a
keddi napokat, mert nem csak a gyermeknek kikapcsolódás és öröm az edzés, hanem nekem is. A
zsúfolt és munkával teli hétköznapokban jóleső érzés találkozni egy-egy szülő társsal. Nem csak a
gyermekek, mi szülők is barátokra tettünk szert. Közösen készülünk a versenyekre, megszervezzük,
ki mit visz, ki mit főz, segítjük és támogatjuk egymást a hétköznapi életben is. Már azon sajnálkozunk, hogy mi lesz, ha felnőnek a gyermekeink, és egy-egy külföldi versenyre már nem igénylik
(nem akarják) hogy velük menjünk. Itt üzenjük nekik, menni fogunk!
Az évek alatt a sok önálló egyéniségből egy egységes csapat kovácsolódott, hála Tünde
néninek, aki következetes szigorral és nagy szeretettel megtanította, hogy minden feladat egész embert és teljes felelősséget kíván. Segítette a kreatív énjük és érzéseik megismerésében, kifejezésében,
testtudatuk és öntudatuk erősítésében.
8,5 év eredményeit nehéz lenne itt felsorolni, sok helyet igényelne. Fruzsina az évek során
11 nagycsoportos, 2 kiscsoportos és 4 egyéni koreográfiában szerepelt. Az elmúlt 2 évben 7db. I. helyezést, 2db.II. helyezést, 6 db. III. helyezést, valamint 1db. IV. helyezést ért el. Legjelentősebb sikerei
a Hollandiai Európa Bajnoki III. helyezés egyéni koreográfiával, és a 2014-es Németországi Európa
Bajnoki III. helyezés egyéni koreográfiával valamint I. helyezés kiscsoportos koreográfiával.
Az eredmények és a fejlődés látványa engem is „bátorrá” tett. Egy ismerősöm felhívta a
figyelmem az interneten keringő Új Európa Alapítvány, Mol Tehetségkutató Programjára. Megírtam
a több oldalas pályázatot, fényképeket, video felvételt, média megjelenéseket csatoltam az előírtaknak megfelelően. 346 egyéni pályázó adta be pályázatát művészet-tudomány kategóriában, melyből
86 fiatalt támogatnak. Ezen szerencsés fiatalok közé jutott Fruzsina is, művészi tánc kategóriában.
Ebben a kategóriában összesen három gyermeket támogatnak. Az Új Európa Alapítvány, jelentős
összeggel támogatja Fruzsina versenyekre való utazásának költségeit.
A fellépések sikerei és a versenyek eredményei nem csak a gyermeket, a szülőt
is ösztönzik. Mindig irigykedve néztem a fitt és fiatalos szülőket az anyukák-apukák
tánccsoportban. Csodáltam magabiztosságukat, táncban lelt örömüket. Némi kis unszolásra
								
40 éves fejjel én is belevágtam, így már nem csak „asszisztense”, aktív tagja is vagyok a
Cholnokys életnek.
									
Lacóné Kajári Szilvia

A legnagyobb ajándék

Szanyiné Piri Emília

5 éves koromban íratott be anyukám a stúdióba.
Akkor még nem tudhattam, mennyi mindent kaphatok a
társulattól. Ha jól emlékszem, legalábbis abból, amiket meséltek rólam, fél év után abba szerettem volna hagyni a
táncot, de még szerencse hogy a szüleim meggyőztek arról,
hogy legalább azt az egy évet fejezzem be. Nagy duzzogva
végigtáncoltam azt az évet, és még ezen kívül 12-t örömmel.
A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiótól nagyon sok mindent lehet kapni, és én a lehető legnagyobb ajándékokat kaptam meg. Lehet, kiskorunkban nem fogjuk fel, mit is jelentenek ezek, de
felnőttkorban rájövünk, milyen sok mindent nyertünk azzal, hogy itt táncolhattunk.
Elsősorban fejlődött a saját személyiségünk. Megtanultunk csapatban együtt dolgozni, odafigyelni a másikra, fegyelmezetten viselkedni, a lehető legtöbbet kihozni magunkból a sikeres
eredmény érdekében.
Másodsorban rengeteg élményt szerezhettünk a sok versenyen, ahova Tünde néni és
Peti bácsi vitt bennünket. Nem tudom felsorolni, hogy a 13 év alatt mennyi városban járhattam,
mennyi csodaszép és érdekes dolgot láthattam. Nincsenek megfelelő szavak arra az érzésre,
amikor a színpadon egyedül táncolsz és az egész nézőközönség csak neked szurkol. Neked szól
a taps, majd a dobogó legfelső fokán átveheted a saját kis kupádat, ami jelképezi a befektetett
munkád eredményességét. Ezek az élmények egy életre szólnak.
Viszont a legnagyobb ajándék, amit a stúdiónak köszönhetek, hogy igazi barátokra
tettem szert. Igaz, több éve már hogy nem táncolunk együtt, sőt már több száz vagy ezer km
is elválaszt minket, de a mai napig lehet számítani mindenkire, jóban-, rosszban, és ha csak
félévente tudunk találkozni, akkor is ugyanolyan, mint régen, amikor még együtt nyűgöztük le
a nézőközönséget. Ezt mind a stúdiónak köszönhetjük, mert nélküle nem biztos, hogy ismernénk
egymást.
Én köszönöm a szüleimnek, hogy kiskoromban nem hagyták befejezni a táncot, és támogattak az évek során. Köszönöm a barátnőimnek, hogy együtt élhettük át ezeket az élményeket
és kitartottunk egymás mellett. Köszönöm Tünde néninek és Peti bácsinak a kitartó munkát,
a sok türelmet és a sok lehetőséget, mert Önök nélkül ezeket az ajándékokat nem kaphattam
volna meg.
Kívánok még nagyon sok szép és sikeres évet a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiónak,
és kívánom az összes táncos lábú gyerkőcnek, hogy élvezzék ki az itt töltött éveket, mert sajnos
nagyon hamar eltelnek.
										
Horváth Dóra

„Tudjátok, amikor a táncos lányokkal…”
Én a gyermek és tinédzser koromat teljes egészében a táncstúdióban töltöttem. Amikor mesélek
a gyerekeimnek meg az unokáimnak: -Tudjátok, amikor a táncos lányokkal…, szerintem a végén majd unni is fogják. Olyan sok mindent tanultam és kaptam, hogy fel sem tudnám sorolni.
Ami a stúdió elhagyása után még mindig jelentős és stabil részét képezi az életemnek, a barátaim. Olyan barátságok alakultak ki az együtt töltött éveknek, élményeknek köszönhetően,
hogy a mai napig megragadunk minden alkalmat a találkozásra, még akkor is, ha már más
országokban tartózkodunk hosszútávon. Ott vagyunk a szülinapokon, a diplomaosztókon, és
remélhetőleg lassan esküvőkre és babaváró bulikra járunk, mi, a táncos lányok.
Kialakult egy olyan életszemléletem és életvitelem, ami szintén ott alapozódott meg. Legyen szó
a felelősségtudatról, a pontosságról, a mozgás rendszerességéről, a csapatmunkáról, a dolgaim
összepakolásáról (akárcsak a táncos ruhák minden eleme legyen meg a fellépésre) és még sorolhatnám.
A mai napig is, ha bármelyik táncunk zenéjét meghallom a rádióban, dalolom, és egyes részeit
még fejben táncolom.
									

Úgy gondolom, hogy minden gyereknek van valaki, akire példaképként
tekint, gyerekszemmel valaki, akit nagyon szeret és hallgat rá. Valami
nagyobb erővel rendelkezik, mint a többi felnőtt, de nem az anyukánk
vagy az apukánk. Nekem ilyen volt Tünde néni. Mindig, amit Tünde
néni mondott, az szent volt és sérthetetlen.
A mi táncos világunk egy idő után átalakult családdá. Évente jártunk
nyaralni egyszer kétszer együtt, versenyekre, ahol a külföldi ramazurit
lehetett kombinálni a tánccal, akár egy hétvégére, akár egy hétre.
A lényeg, hogy a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdióra még ma is úgy
tekintek, mint az én kis családomra, ahova mindig vissza lehet térni.
							
							 Fekete Kata

Meghatározó pillanatok

Már óvodás koromban elkezdtem táncolni a
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdióban. Abban
az időben még nem is gondoltam volna, hogy
ekkora szerepet fog betölteni az életemben, és
hogy több mint 10 évig a csapat tagja leszek.
Az évek során a táncnak köszönhetően nem csak a tánc alapelemeit, a mozgás
művészetét sajátíthattam el, hanem minden olyan kompetenciát megtanulhattam, amelyek akár a főiskolán, akár a munka világában segítségemre vannak.
A tánc által tanultam meg, hogyan kell csapatban dolgozni, figyelni másokra,
mit jelent az, ha kötelezettséget vállalunk, milyen kitartónak lenni. Többször
volt olyan szituáció, amikor egy-egy verseny, fellépés miatt más eseményeket
ki kellett hagynom, de sosem bántam, hogy a tánc mellett döntöttem, mert
nagyon fontos volt nekem, és azóta is tudom kamatoztatni az ott tanultakat.
Ezen kívül az, amit a táncnak köszönhetek, az örökre szóló versenyes élmények, utazások, örömködések, milyen érzés a dobogó felső fokán állni. Azonban
ezeken kívül, talán amit a legjobban kiemelnék az az, hogy rátaláltam a
barátnőimre. Egészen különös, de rajtuk kívül, se középiskolában, se egyetemen
nem leltem ilyen bensőséges baráti kapcsolatokra. Ők azok az emberek, akiket
a legjobban ismerek, akikkel a legtöbb meghatározó élményem volt az évek
során.
Miután a stúdióban való szereplésem véget ért, űrt éreztem magamban, hiányoztak a próbák, a szereplések, hiányzott az a bizonyos CMMS életérzés.
Azonban szüleimnek lehetősége nyílt a stúdió tagjaivá válni, s ez által valamilyen szinten a csoport tagjának érezhetem magam. Amikor lehetőségem nyílik,
mindig próbálok megjelenni a nagyobb eseményeken, mint például a féléves
vagy év végi bemutató, amelyek visszahozzák bennem a nosztalgikus érzéseket.
Akárhányszor egy olyan táncot látok, amit régen én is táncoltam, összeszorul
a szívem, és a közönség sorai között egyszerre táncolok a színpadon szereplőkkel, akár csak azelőtt.
Megragadnám a lehetőséget, hogy megköszönjem Tünde néninek,
és persze a szüleimnek azt a sok-sok élményt, amit a tánctól
kaptam, amit a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiótól kaptam.
Szívből remélem, hogy számos új gyereknek
adatik majd meg mindaz,
amit én is a stúdiónak köszönhetek.
				
				
Bukovinszki Zsófia

Táncos Húsz év!
„Ha táncolsz élsz …ha élsz táncolsz”
/Heidi
Groskreutz/
Húsz éve izgő-mozgó, kis óvodásként léptem
be a Stúdió tanfolyami csoportjába. Az első
hónapokban annyit ficánkoltam az órákon, hogy
Tünde néni úgy gondolta soha nem fogom megszokni az itteni fegyelmet és rendet.
Áhítattal figyeltem a nagyobb Lányok csoportjait,
a csillogó ruháikat, a gyönyörű táncaikat, én
is hozzájuk akartam hasonlítani. A következő
évben szereplő csoportba kerültem, ahol minden megváltozott. Nagyobb volt a követelmény,
jobban kellett összpontosítani.
Az első és örök kedvenc koreográfia a Három
Pillangó, mellyel belecsöppentem a versenyző
táncosok világába.
Közelebbi ismeretséget kellett kötnünk a hajcsatokkal, hajgumikkal, szalagokkal, kontytűkkel,
kontyhálókkal, és hajlakkal, hogy a megjelenésünkkel is emeljük az előadás színvonalát.
Nemcsak a koreográfiához szükséges mozdulatokat kellett elsajátítanunk, hanem olykor a
kézügyesség is nagyon fontos szerepet játszott, mivel az arcfestés rejtelmeibe is bele kellett ásni
magunkat a Jin-Jang és a Tűz koreográfiákkal. Sokszor pár perc alatt kellett teljes arcfestést
csinálunk egymásnak, ekkor megtanultam, hogy milyen is egy körömkefével arcot mosni . Ha a
sikálás nem volt elég intenzív, akkor érdekes színkombinációkat alkottunk.
Az évek elteltével sorba jöttek az új táncok, a versenyek, az elismerések, a díjak, és
bizony a kudarcélmények is. Az együtt sírások, együtt nevetések, az együtt szerzett élmények kovácsoltak bennünket mindig egy csapattá. Egy- egy távoli verseny alkalmával
egymásra mindig számíthattunk, az esti bulizások
„az egy szobában az egész csapat
„ szlogen jegyében teltek. A versenyekre utazva a buszon való alvásból mesterfokon vizsgáztunk.
Életre szóló barátságok születtek, hisz a tánc mindig összeköt bennünket.
Tünde néni kezei által formálódtunk lassan kis felnőttekké, nemcsak a tanárunk volt, de ha
kellett a Pótmamánk és a Barátunk is. Megtanított bennünket a céljainkért küzdeni és csapatként
élni, kitartással dolgozni. Anya szerint jó jellemnevelő, és jellemformáló évek voltak.
Az érettségi évében minden percet kiélveztem. Minden ami abban az évben történt nagyobb
jelentőséggel bírt számomra, hiszen az utolsó évem volt /legalábbis akkor azt hittem/.
A búcsút a tánctól nagyon nehezen viseltem, és nem is akartam feladni, ekkor született meg az
ötlet,hogy valahogy folytatni kellene, így a következő évben csatlakoztam az
Apukák-Anyukák csoportjához.
Kicsit tartottam tőle, hogy milyen lesz legfiatalabb leendő „Anyukának” lenni, de szeretettel
fogadtak és a választásomat igazolta az élet.
A Stúdió mozgalmas világától, sem szakadtam el, újabb élményekkel és barátságokkal
gazdagodtam.
A tánc örök szerelem marad az életemben, hálás vagyok az itt eltöltött 20 évért, hisz annyi
élményt és megannyi barátot adott, mint sok embernek az egész élete.
Remélem, hogy a táncos élményeim gyarapodhatnak, , mert még húsz
eltölthetek a stúdió tagjaként az Apukák-Anyukák tánccsoportjában.
									

évet bőven
Mülner Andrea

Jubileumi gondolatok
Fájó szívvel gondolok vissza azokra a boldog időkre, amikor még én is Cholnoky-s táncos voltam, mert elég sokszor eszembe jut, és
bizony nagyon hiányzik. Különösképpen gondolok itt a versenyekre, heti többszöri edzésekre, fellépésekre, de még a tréningórákra és
spárgalazításra is.
Hihetetlen, hogy milyen gyorsan telik az idő, és
hogy az egy évtizednél is jóval több Cholnoky
Mozgásművészeti Stúdiónál töltött év mennyit
tud formálni az emberen. Azon kívül, hogy a
tánc szerelmese lettem, fegyelmezettséget, kitartást, szorgalmat és akaraterőt is kaptam itt. Nagyon hálás vagyok ezért Tünde néninek, aki
egyedül képes egy ilyen színvonalas és szervezett
táncstúdiót úgy fenntartani, hogy az nemcsak
hazai, hanem nemzetközi berkekben is megállja
a helyét.
Benne olyan személyre találtam, akire nyugodt szívvel rábíznám majd a gyerekemet is (majd, ha eljutok odáig). Azért meg különösképpen hálás vagyok, hogy
a legjobb barátnőimet is a táncnak köszönhetem, akikkel még az országhatárokon
túl is kitart a barátságunk. Talán elsők között voltunk a lányokkal, akik kiscsoportos formában különböző táncstílusokat tanulhattak és versenyezhettek vele. Régi
duópárommal, Katával annyi közös sikerünk és jellemformáló kudarcunk volt,
(szerencsére az előbbiből több), hogy már csak ezek is olyan barátnőkké kovácsoltak minket, akik mindig számíthatnak egymásra.
A CMMS szintén jubileumi 20. születésnapján búcsúztam ugyan, de ettől még a
táncot nem hagytam abba, és remélem, sosem fogom. Hihetetlen, hogy ez már 5 éve
volt és ismét fordulóhoz értünk. Ezúton kívánok Nagyon Boldog 25. Születésnapot
a stúdiónak és mindenképpen ott leszek én is az Arénában!
								Sári Kinga

Örök élmény
Életem egyik legjobb dolgának tartom, hogy a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiónak a
tagja lehettem és táncolhattam! A legfontosabbakat tanuljuk meg: kitartás, csapat munka,
fegyelem és nyitottság a többi ember felé! Tizenkét éven keresztül táncoltam a CMMS-nél,
és a legnagyobb ajándékkal gazdagodott az életem, az Igaz Barátaimmal.
Ezek mellett élményekkel teli éveket tudhatok a tánc miatt magam mögött. A rengeteg verseny, az előzőleges felkészülési trainningek, a közös tánctáborok és még sorolhatnám. Viszont tudom, hogy a mai napig a döntéseimben, a hozzáállásomban megjelennek
azok a pozitív energiával feltöltő dolgok, tanácsok, amiket a táncos évek alatt magamban
raktároztam el. Ezt köszönöm a szüleimnek és a tánctanáromnak, Tünde néninek, és
természetesen a barátaimnak, mert ők is mindig ott vannak nekem, bármilyen messze is
vagyunk egymástól!
Mindenkinek kívánom, hogy élvezze ki a táncos éveket, mert hipp hopp elrepülnek, és remélem még nagyon sok szép és sikeres éve lesz a Cholnoky Mozgásművészeti
Stúdiónak.
									Virág Dalma

Balatonkenese:
Álich Barbara
Csőszi Janka
Encz Emese
Fincziczki Viktória
Kiss Hanna
Komáromi Dezdemóna
Kuti Luca
Kuti Sára
Lázár Gréta
Lázár Panna
Mayer Bianka
Pilászy Piroska
Révfalusi Éva
Szabó Abigél
Szijártó Boglárka
Varga Viktória

Nádasdladányi
tanfolyami csoport
Borsányi Luca
Csík Luca
Fejes Eszter
Fejes Zsófia
Galaczi Anna
Grimm Nóra Szabina
Horváth Leila
Horváth Norina
Horváth Szonja
Koller Csenge

Koller Enikő
Nagy Ajsa
Németh Nóra
Németh Sára
Nokta Vivien
Ódor Rebeka
Pitmann Titanilla
Puskás Zsófia
Rimán Virág
Varga Kata
Váci Eszter

Gyulafirátóti
tanfolyami csoport
Amrein Hanna
Búzási Benigna
Búzási Flóra
Búzási Laura
Fiser Dóra
Gazsi Rebeka
Gulyás Luca
Krócser Laura
Molnár Lili
Nagy Boróka
Pongrácz Kata

Balatoncsicsói
tanfolyami csoport
Altner Dorottya
Bőczi Ninetta
Buda Kamilla
Filep Lili
Gőgös Kamilla
Hazafi Brigitta
Kaszap Emese
Kovács Kata
Mátics Regina

Balatonalmádi
tanfolyami csoport
Bagó Petra
Farkas Nóra
Ferenczi Emma
Hanis Gréta
Hódosi Auróra
Hódosi Száva
Horváth Hanna
Idrisz Szonja
Jeszenszky Emese
Kádár Anna
Kádár Emma
Kepli Kornélia

Molnár Fruzsina
Rédling Boglárka
Scher Nóra
Tihanyi Anna Virág
Varga Rita
Zámori Daniella
Zámori Gréta

Kovács Bíborka
Nádas Janka
Orbán Zselyke
Pogány Evelin
Pusztay Zita
Vajda Csenge
Vámosi Auróra

Várpalotai versenyző
csapat
Balla Zoé Veronika
Bányász Dorka
Bozsoki Luca
Fehér Anna
Hujber Tia
Hurda Patrícia
Illés Lora
Kovács Hanna
Krebsz Zea
Molnár Luca
Mürkli Sára
Siklósi Kincső
Szabó Eszter
Szabó Jázmin
Szabó Loretta
Szabó Tirza
Tavaszi Nóra
Tokos Eszter
Tornyos Zoé
Tóth Viktória
Váci Eszter
Váci Jázmin
Ványi Kata

Balatoncsicsói
versenyző csapat
Buda Viktória
Kiss Lili
Scher Noémi
Slemmer Eszter
Szűcs Nikolett
Tihanyi Júlia
Vajda Dóra

Művészeti vezető
Dr. Kiszelyné Czibik Tünde a Cholnoky
Mozgásművészeti Stúdió alapítója, az együttes
művészeti vezetője, koreográfusa.
1985-ben a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán
végzett történelem-népművelés szakon.
1985-ben a Testnevelési Egyetemen is tanult,
és ritmikus sportgimnasztika edzői képesítést
szerzett.
1996-ban a magyar Divat
Szövetségtől Nívódíjat kapott.

és

Sporttánc

1997-ben a Táncpedagógusok Országos Szövetsége
Bronz Nívódíját kapta.
1997-ben lett a Divattáncok Mestere.
2000-ben a Táncművészeti Főiskola modern tánc
szakán táncpedagógusi képesítést szerzett.
2000-ben Gizella díjat kapott.
2005-ben
a
munkája
elismeréseként
a
Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztje állami
kitüntetést vehette át.
2010-ben Veszprém Város Aranyérme kitüntetést
kapott.
2013-ban kitüntetéses mesterfokozatú képesítést
szerzett a Magyar Táncművészeti Főiskolán.

Balatonfüredi tanfolyami csoport
Bruckner Bernadett
Egyed Kata
Fejes Kata
György Réka
Horváth Eszter
Kecskeméti Angéla
Kohl Dóra
Kósa Laura
Mészáros Blanka
Orosz Viktória
Palotás Dóra
Szabó Csenge
Szabó Petra
Al-Shatti Lili
Al-Shatti Luca
Al-Shatti Sára
Csabai Dorina
Dömötör Zsófi Sára
Ecker Lili
Fejes Dóra
Hasenflug Emili
Pető Flóra
Simon Dóra
Szolnoki Flóra
Tóth Liza
Vajai Anna

Veszprémi tanfolyami csoport I.
Alacs Brigitta
Bagyinszki Diána
Biró Anna
Budai Csenge
Budai Hanna
Budai Virág
Dézsi Barbara
Dominyák Virág
Horváth Boglárka
Kalincsák Dorka
Kékesi Fanni
Máhl Janka
Méreg Anna
Nagy Lilla
Nemes Virág
Neuhold Hanna
Pálfy Liza
Pfiszter Csenge
Presits Panna
Rákos Lili
Seliga Klaudia
Steinmacher Szonja
Szabó Kincső
Szabolcs Katinka
Varga Cilla
Zalai Dorina
Zalai Glória

Veszprémi tanfolyami csoport II.
Bándi Dorka
Boga Kata
Dombi Luca
Ficsor Nikol
Hock Lilla
Homoki Flóra
Hufnágel Zoé
Klein Dorottya
Klein Katalin
Krigler Angéla
Lehoczky Krisztina
Magyar Nóra
Méreg Kinga
Molnár Miléna
Pilbát Lili
Prodanovits Lívia
Sárosi Kincső
Simon Dóra
Szabó Anna
Szabó Csenge
Szilák Enikő
Tárai Vencel
Uray Dóra

Veszprémi óvodások
Baranyi Bíborka
Bakos Polett
Börczy Boglárka
Csehi Emiliána
Csiszér Lili
Fejes Dorka
Fejes Gréta
Fekete Míra
Font Vivien
Frank Fanni
Garai Zara
Hebling Hanna
Kozó Hanna
Pacher Laura

Pöltzmann Izabell
Prevics Zorka
Rampasek Attila
Sághy Flóra
Steppán Anna
Süle Nikolett
Szalai Fruzsina
Szilák Emma
Szilák Noémi
Uray Virág
Varga Zoé
Viknan Eliza
Weöres Zsófi
Zalai Lora

Veszprémi Junior versenyző csapat
Berke Fanni
Bertalan Boglárka
Burger Dóra
Göde Viktória
Guba Emese
Ignácz Laura
Jámbor Laura
Kocsi Réka
Kocsis Kinga
Lacó Fruzsina
Leidl Hágár
Nánai Sára

Németh Blanka
Nyári Gergő
Schitthoffer Barbara
Schultz Emma
Spándli Eveliyn
Süle Anna
Szaraka Nikolett
Takács Titanilla

Veszprémi gyermek II.
versenyző csapat
Balogh Janka
Barabás Szilvia
Bódis Izabell
Burger Ágota
Fejér Gyöngyvér
Gáspár Gréta
Göde Izabella
Göncz Fanni
Horváth Gréta
Kiss Gréta

Klósz Dorka
Mayer Eszter
Mészáros Boglárka
Polányi Kata
Polányi Lili
Polányi Panni
Vígh Vivien
Vipler Zsófia

Veszprémi felnőtt versenyző csapat
Bakonyi Adél
Barabás Fanni
Faragó Dorottya
Gál Fruzsina
Harsányi Réka
Horváth Regina
Kocsis Edit
Kovács Petra
Kuthi Boglárka
Nyári Andrea
Palkovics Daniella
Penzer Panna
Péter Veronika
Sevinger Ivett

Speier Roberta
Spekhardt Dóra
Stadler Helga
Szente Fanni
Szentes Nóra
Török Julianna
Tüske Laura

Veszprémi gyermek I. versenyző csapat
Benedek Bianka
Benke Boglárka
Dorogi Fanni
Drexler Lili
Engi Lili
Engi Viktória
Furda Gréta
Galambos Doroti
Guba Réka
Horváth Szilvia
Keller Fruzsina
Kun Dorottya
Neuhold Lilla
Nyitrai Lilla
Petrik Panna
Radics Flóra
Ránkl Eszter Róza
Reider Júlia
Szanyi Fruzsina

Mit is köszönhetek a táncnak?
Talán még sosem vettem sorra, mi mindent köszönhetek ennek a 12 évnek.
Azonban most elhatároztam: összeszedek stílusosan éppen 25 dolgot, amit a tánc és
Tünde néni adott nekem, ami nélkül nem lehetnék az, aki.
Amit itt tanultam, itt éltem át, itt kaptam:
1. Kitartás, akaraterő
Gondolom, nem sokaknak mondok újat vele, hogy a spárgák kilazításához, egy-egy akrobatikus
elem kigyakorlásához és a nyári táborokhoz bizony nem kevés kitartás kell. Nem megy minden elsőre,
de megtanultuk: nem szabad feladni!
2. Fegyelem, koncentráció
A tánc nagyon összetett mozgásokból áll. A mozdulatok mellet még annyi mindenre kell figyelni: spicc, testtartás, szép
kéztartás, nyújtott láb, has behúz, fej fel, és akkor még ott a zene, a zene tempója, dinamikája. Ehhez mind hatalmas
és megosztott koncentráció szükséges, amit aztán itt megtanulva a tanulásban is alkalmazhatunk.
3. Szorgalom
Már a kezdő versenyző csoportok megtanulják: a sikerhez sok munka, gyakorlás és szorgalom kell, semmi nem hullik
csak úgy az ölünkbe. Nyilván a tehetség hozott dolog, kinek több jut, kinek kevesebb, de szorgalommal sok mindent
lehet kompenzálni.
4. Kecsesség
A kecses, könnyed mozdulatok, amiket balett órákon elsajátítottunk, észrevétlenül beépültek a mindennapi mozdulataimba. Sokszor mondták már, milyen balettosan ugrottam (mondjuk tesi órán), vagy milyen balerinásan estem le a
lépcsőn. Igen, erre is volt példa.
5. Önbizalom, magabiztosság
Az életben való helytálláshoz, érvényesüléshez elengedhetetlen az önbizalom. Azonban mindannyian tudjuk, kevesen
elégedettek magukkal, és nem egyszerű dolog mindig magabiztosnak lenni. A tánc ebben is segít. A sok szereplés, siker,
amit átélhettem a stúdióval, önbizalmat, magabiztosságot adott.
6. Csapatszellem
Egy csapat tagjának lenni, valahova tartozni nagyon jó dolog. Együtt, közös célokért, egymásért is táncolunk. Nagyon
jó csapatépítők a féléves és év végi bemutatók, versenyek, táborok és persze az edzések is. Itt megtanultam, hogyan
kell összhangba kerülni másokkal, csapatban dolgozni. Mondanom sem kell, ez sem elhanyagolható az élethez.
7. Jó kondíció, hajlékonyság
A tánc nagyon finom mozgásokból áll össze, minden izmot átmozgat és fejleszt, a mélyizmokat is. Ezt sokszor éreztem, egy-egy (na jó, vagy 1000) izomláz során. De nem volt hiába, mert így a jó erőnlét, jó kondíció és hajlékonyság
mellett szép alakot is kaptam az edzések nyomán.
8. Kiállás, szereplés
Egy kezemen meg sem tudom számolni, hány iskolai műsor, órai prezentáció, vagy éppen csak felelés során jött jól
a színpadi rutinom, hogy annyiszor szerepeltem már közönség előtt. Így egy osztály, vagy egy egész iskola se tudott
zavarba hozni.
9. Kisugárzás
A sok színpadi jelenlétnek köszönhetően rengeteget fejlődik a kisugárzásunk, úgy is fogalmazhatnék: a tánc „kinyit”
bennünket. Én legalábbis ezt éreztem magammal kapcsolatban. Egy pozitív, jó kisugárzású emberrel pedig ki ne akarna
barátkozni.
10. Kötelességtudat
Amint bekerültünk a versenyző csoportba, megtanultuk: amit vállaltunk, azt teljesítenünk kell. Nincs kifogás, a csapatot
nem hagyhatjuk cserben, az évet nem hagyhatjuk csak úgy félbe, nem adhatjuk fel. Ha verseny van vagy fellépés, ott
a helyünk, hiszen ezt ígértük meg, amikor elkezdtük az évet. Aki ehhez nem tartja magát, általában meg is kapja
méltó büntetését. Így igazságos!

11. Elismerés a környezetemtől
A „Cholnoky” elég jól benne van a köztudatban, és mindenki nagyon értékeli, ha megtudja, hogy itt táncolok. A mindenki
alatt értem itt elsősorban a tanárokat, akiktől rengeteg dicsérő szót kaptam a táncaimra, illetve a barátaimat és az osztálytársaimat, akiktől szintén sok elismerés érkezett már. Persze a családomat nem is említve, akik nagyon büszkék rám
egy-egy bemutató, verseny után. Ez pedig igazán jó érzés!
12. Sikerélmény
Jó tudni, hogy valamiben ennyi sikert tudhatok magaménak, valamiben talán kicsit jobb lehetek, mint a környezetem. Ez
a tudat sokszor átsegít a nehéz időszakokon is, amikor például úgy érzem, valami nem megy a tanulásban, vagy éppen
nem tudok eléggé érvényesülni valahol.
13. Kreativitás
Mikor már nagyobb lettem, a magántáncaim témájában, ruhakitalálásban élhettem ki kreativitásomat, emellett órán is
gyakran kapunk kreativitást fejlesztő feladatokat. Mi is kitalálunk forgásokat, ugrásokat, akrobatikus elemeket, lépéskombinációkat, rövid mozdulatsorokat. Nagy kedvencem a kontakt óra, ahol mindezt párban tehetjük.
14. Mozgáskultúra
12 év az 12 év. A rendszeres edzések során természetesen szakmailag, technikailag is sokat fejlődtem. Szerintem kijelenthetem: ismerem a balett alapokat, egyes kortárs, modern tánctechnikákat, elemeket.
15. Versenyek, közös buszozások, esték
Mennyi felejthetetlen emlék, sztori, amik a közös buszozásokkal, versenyek előtti estékkel kapcsolatosak. Mindig is imádtam a
közös szállásokat, a versenyeken, a sportcsarnokban uralkodó hangulatot, ahogy dübörög a zene, a levegőt átjárja a hajlakk
illata, oldalt melegítenek a táncosok. Mi pedig a lelátóról figyelhetünk és értékelhetünk, amikor éppen nem minket értékelnek.
16. Utazások, kultúrprogramok
Szeged, Bamberg, Prága, Salzburg, Drezda, Bécs, Nürnberg... Csak hogy pár várost említsek, ahova a CMMS által jutottam
el. Tünde néni mindig figyel rá, hogy a külföldi versenyek egyben kirándulások is legyenek, kultúrprogrammal, egy-egy
város felfedezésével. Általában anyukák készülnek fel a fontos tudnivalókból, érdekességekből, így világot látunk, és még
okosodunk is.
17. Kudarcok kezelése
A rengeteg siker mellett persze kudarcból is jutott a 12 év során. Ezeket eleinte nehéz volt kezelni, de az évek múlásával
egyre könnyebbé vált. Valljuk be, ez is jól jön az élet minden területén, mert az utunk sokszor tele van buktatókkal.
18. Kurzusok, továbbképzések
A stúdió lehetőséget adott arra is, hogy több táncstílusban kipróbáljam magam. Minden évben alkalmunk van részt venni
egy 2 napos továbbképzésen, ahol olyan nagy névtől tanulhattunk, mint Lakatos János. Ezen kívül a stúdiónak köszönhetően ingyen (ez a mai világban nagyon ritka) részt vehettem a Connector nyári kurzuson, ahol amerikai jazz mellett még
a hip-hop stílusba és a társas táncba is belekóstolhattam. Maradtam a jazzbalettnél, de mindenképpen hasznosak voltak
ezek is.
19. Ritmusérzék
Egyértelmű, a tánchoz elengedhetetlen a jó ritmusérzék. Ugyan tény, hogy ez hozott dolog, de ez is fejleszthető, és ha valahol, itt biztos fejlődik is. Milyen jól jön suli bulikban, vagy később a diszkókban, ha tudunk a zene ritmusára mozogni,
és letáncolunk mindenkit.
20. Fellépések
A sok fellépésnek köszönhetően megismerhettem számtalan települést, iskolát, óvodát a megyében, szerepelhettem nyaranta
többször is, több száz ember előtt Almádiban, a borfesztiválon, illetve átélhettem az érzést: milyen jó adni, egy kis színt
vinni az idősek otthona lakóinak életébe. Igazán megható volt, amikor könnybe lábadt szemekkel mondtak nekünk köszönetet, és simogatták meg a karunkat.
Na és persze nem ugyanaz az ember lennék, ha kihagyom azt a sok falunapot, és a krumpli fesztivált, ahol szintén volt
szerencsém szerepelni.
21. Precizitás, alaposság
Tünde nénitől ezt is megtanultuk: minden részletnek tökéletesnek kell lennie! Gondolok itt a mozdulatokra, vagy éppen a
bugyink formájára és színére... Kritikus pont szokott lenni még a magunkon hagyott karkötő és a rikító körmök. Bár eleinte
nem értettem, miért kell ezeket ilyen komolyan venni, más tánccsoportokat látva, ahol erre nem figyeltek, hamar rájöttem:
tényleg észrevehetőek és zavaróak a részletek, vagy éppen azok hiánya.
22. Barátok
A versenyek, bemutatók, edzések nagyon jól összekovácsolják a csapatokat, ahol sok barátság köttetik, akikkel persze táncos kötelességeinken kívül is rengeteget beszélünk, találkozunk, bulizunk.
Szerintem bárkit megkérdeznénk a valaha idejárók közül, tudna minimum egy nevet mondani (de
szerintem a többség többet is), akit itt ismert meg és a mai napig tartják a kapcsolatot.
A végére pedig három olyan dolgot hagytam, amit nem kell különösebben magyarázni, ide kell
járni, és át kell élni:
23. Az érzés, amikor táncolsz…
24. Az érzés, amikor mindenki neked tapsol…
25. Az érzés, amikor felállsz a dobogó legfelső fokára!
									
Horváth Regina

		

Ide születtem….

Lapozgattam a 20. Jubileumra készült kiadványt, s azt láttam, hogy minden táncos úgy kezdte fogalmazását,
hogy mikor is vált a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió tagjává, mikor kezdett el táncolni, vagy hány éves volt.
Számomra ez egyértelmű, én már ide születtem! Anyukámnak még csak a hasában rejtőztem, amikor nővérem már a
Táncstúdió tagja volt. Először babakocsiban, a „zsibongó” előtt hallgattam a zenét, miközben vártuk a testvéremet, majd
totyogó babaként próbáltam leskelődni az elhúzott függöny keskeny résén, mert már akkor éreztem, hogy egy csodálatos
világ van a függöny mögött, aminek ha „nagy leszek” én is a részévé szeretnék válni.
Ennek már közel 20 éve. A nővérem leérettségizett, már „dolgozó nő” vált belőle, és én itt vagyok, nem csetlő-botló gyermekként, hanem igazi táncosként. Minden ember életében vannak pillanatok, amikor megáll, s végiggondolja a „megtett
utat”, amit eddig végigjárt. Ami biztos, hogy számomra a tánc a minden, a kezdet és a vég. Megéltem a legnagyobb örömöt, jártam a „Menyországban”, s kijutott számomra bőven a rosszindulatból, az irigységből, így a „Poklot” is bejártam.
Soha nem voltam egyedül, mert mindig ott volt mellettem valaki, aki ha kellett szép szóval, egy öleléssel, vagy ha arra
volt szükség, büntetéssel, magánóra megvonással, bölcs iránymutatással segített, nevelt. Számomra a csoport tagjának
lenni a legnagyszerűbb érzés. Együtt „hajtunk” ugyanazokért a célokért, tudjuk mit jelent a „felelősségtudat”, az egymás
iránti tisztelet, amit nem igazán tapasztalok a „felnőttek világában”. Nagyon sok embert megkérnék arra, hogy töltsön
el egy-két évet a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió tagjaként, akkor valószínű, hogy a látásmódjuk megváltozna, megismerkednének a „toleranciával”, felelősségvállalással, adott szó megtartásával, és az egymás iránti tisztelettel.
Nagyon fontosnak tartom, hogy már óvodásként ismerjék meg a gyerekek a „Cholnoky világát”, de ez a szülőkön múlik, mert nekik kell felismerni, hogy nagyon fontos döntést hoznak akkor, amikor elhatározzák, hogy milyen szabadidős
tevékenységet választanak gyermeküknek. Én mindig hálás leszek a szüleimnek, hogy felismerték, hogy milyen értéket is
képvisel ez a csoport, s lehetővé tették számomra, hogy az elmúlt 16 évemet itt tölthettem.
Kíváncsi voltam, hogy a mai óvodások mit gondolnak a táncról, a színpadról, társaikról, Tünde néniről.
Beszélgettem velük, s a következő egyszerű, kedves, őszinte mondatokat fogalmazták meg:
- Jó itt lenni, szeretem, ha néznek.
- Nagyon izgulok, de mindig arra gondolok a színpadon, amit Tünde néni mondott.
- Szeretek mosolyogni, és jó, ha néz az anya.
- Jó, mert megtapsolnak.
- Jó új barátokat szerezni, és élvezem a táncot.
- Szép ruhákat kapunk.
- Tünde néni nagyon szigorú, de azért aranyos.
- Nagyon jó az óra, mert mindig elől állok.
- Nagyon tetszik minden óra, nagyon szuper.
- Hát, Tünde néni nagyon szép.
- Szeretnék versenyekre járni, ha anya engedi.
- Az táncol nagyon szépen, aki tud spárgázni.
- Addig szeretnék táncolni, ameddig élek.
- A „Macskanő” táncol a legszebben, ha lesz egyedüli táncom én is az leszek.
- Az esernyővel táncoló piros ruhás lány tud a legszebben táncolni.
Az óvodások gondolatvilágából is kitűnik már, hogy a gyerekeknek vannak az idősebb táncosok közül példaképeik, a
táncpedagógus szigorúsága nem riasztja el őket, sőt megértik és szeretik, fontosnak tartják az új barátságokat, szeretik
az órákat és a színpadi jelenlétet, egyszóval jól érzik itt magukat. Igen, így kezdődik ez minden Cholnokys taggal. Ki
már óvodás korában, ki kisiskolásként, de egy a fontos: a Stúdió tagjaként élik mindennapjaikat. Közös az örömük, a
bánatuk. Együtt állnak a dobogó tetején, s együtt siratják az első helyet. Tudják, hogy egy olyan közösséghez tartoznak,
melyre mindenki nagyon büszke lehet!
Szentes Nóra
												

Tánc, maga az élet
Már sokan kérdezték tőlem, hogy miért táncolok és hogy mit jelent nekem a tánc, hiszen már
több mint tizenhat éve járok. Mindig olyan válaszokat adtam, hogy „Boldoggá tesz” ,
„ Tánc közben vagyok igazán önmagam” , vagy „Felszabadít”. Most, hogy hosszabban
elgondolkodtam rajta, egy sor emlék ötlött fel bennem, amik ráébresztettek, hogy ez sokkal több.
Amióta az eszemet tudom a tánc az életem részét képezi. Anyukám három éves koromban vitt el az első balett
órámra. Dresszt és tüllszoknyát adott rám, a lábaimra meg pici, fehér balettcipőket. A mai napig tisztán emlékszem, milyen megilletődött voltam, mikor először beléptem abba a nagy tükrös falú terembe. Tele volt óvodás,
fehér dresszes kislányokkal, én is egy lehettem közülük. Ezért mindig hálás leszek édesanyámnak, és azért is,
hogy azóta folyamatosan támogat és bíztat.
Az évek során nagy igyekezettel próbáltuk elsajátítani a helyes mozdulatokat. Még most is a fejemben hallom a
tanárnő szavait: „Kecsesebben!”, „Úgy suhanj, mint egy hattyú!”, vagy „Még egyszer!”. Akkoriban azt gondoltam,
ha felnövök, biztosan balerina lesz belőlem. Bár ez az álmom az évek során megváltozott, a tánc végig velem
maradt, mind a mai napig.
2003-ban kezdtem a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdióban táncolni. Első évben a tanfolyami csoportba kerültem, ahol nagyon sok új mozdulatot sajátítottam el, hisz addig csak a klasszikus balett alapjaival ismerkedtem.
Majd második évtől versenyző csapatba táncoltam, ezzel bekerültem egy összetartó közösségbe, ahol mindenki
segítőkész és barátságos volt. Bárkihez fordulhattam, segítséget kaptam. Olyan társaságba csöppentem, ahol gyorsan barátságokat kötöttem, amik mind a mai napig tartanak. A tánc összekovácsolt bennünket és mindenkiből
a legjobbat hozta ki. Mindezt erősítették a fellépések és a külföldi versenyek, ahol olykor akadt némi bökkenő,
de ennek ellenére sikerült mindig olyan produkciót előadnunk, amiről úgy gondoltuk, hogy ilyen jól még nem
sikerült.
Természetesen mindezek nem valósulhattak volna meg Tünde néni nélkül, aki összefogott minket, megálmodta a
koreográfiákat, a fellépő ruháinkat, és végtelen türelemmel foglalkozott velünk a csütörtöki táncórák alkalmával.
Szakadatlanul finomítgatta a mozdulatainkat és ismételtette velünk a táncokat, minden apró hibára figyelve,
hogy bátran és emelt fővel állhassunk színpadra és sikerünk legyen a versenyeken is.
Mindezekre visszaemlékezve, mit mondanék, ha most kérdeznék meg, mit jelent nekem a tánc? Azt, hogy mindent, ami azzá tett ami most vagyok és még ennél is többet. A tánc, a mozdulataim azok, amiken keresztül
ki tudom fejezni legbelső érzéseimet és meg tudom osztani másokkal is, anélkül, hogy egy szót is szólnék. Megnyugtat, ha zaklatott vagy szomorú vagyok, de mindenek felett egy felszabadult érzést nyújt. Olyan, mintha
harcolnék a newtoni gravitációval és a fizika törvényei ellen. A zene a katalizátor és a mozdulatok adnak
neki formát. Leírhatatlan élmény, a zene megszólít, eltűnnek a határok, nincsenek szabályok. Tánc közben az
lehetek, aki csak lenni akarok.
A tánc egy definiálhatatlan fogalom, egyszerre boldogság és szenvedés, öröm és fájdalom, de talán Martha
Graham gondolatai állnak legközelebb az igazsághoz:
„A tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és a legszebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása és
absztraktálása az életnek, hanem az élet maga.”
											
Khuti Boglárka

Első magánszámom.
Már négy éve táncoltam a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió versenyző csapatában, mikor elhatároztam, hogy szeretnék egy egyéni számot is táncolni.
Megkérdeztük Tünde nénit és támogatta az ötletet. Aztán elkezdtük a próbákat és nagyon tetszett
a koreográfia. Közeledett a félévi fellépés és sokat kellet gyakorolni, ami nem egyszer nehezemre
esett. Persze voltak szórakoztató és jó dolgok is. Például nagyon tetszett, hogy a ruha kivitelezésébe
is beleszólhattam.
Aztán eljött a félévi fellépés. Nagyon izgultam és féltem mielőtt felmentem a színpadra. Amikor
kimentem a közönség elé, minden félelmem elszállt és én ragyogó szívvel táncoltam végig a számot.
Lejöttem, és arra gondoltam, hogy ezt az érzést még nagyon sokszor szeretném átélni.
Utána készültünk a versenyekre. Ez fárasztó volt. Többször megfordult a fejemben, hogy abba szeretném hagyni, de valahogy Tünde néni szavai és az a bizonyos érzés vitt előre.
Lépésről, lépésre.
Túl voltam az első, aztán a második versenyemen is. A dobogón álltam a kupámmal a kezemben
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Remélem, még több saját számom is lehet az elkövetkezendő évek során.
ruhában, sok ezer néző előtt.
Teltek az évek, és a táncolni akarásom továbbra is kitartott. Már nem az ovis csoportba jártam, hanem a
Neuhold Hanna
versenyzőbe, majd eljött a várva várt első táncverseny napja. Őrülten izgultam, de mint ahogy az később
kiderült, nem kellett volna. Fantasztikus élmény volt színpadra állni, táncolni és végül a megérdemelt
kupát a kezemben tartani. Ez is, mint minden verseny, nagyon jó hangulatban telt. Még mindig élvezem
a hosszú buszos utakat a többiekkel, és nagyrészt a külföldi versenyeknek köszönhetem, hogy Európa több
országába eljuthattam.
Óvodásból iskolás lettem, megváltozott az életem, de egy valami a helyén maradt: a tánc!
Ahogy növekedtem, egyre jobban mélyült bennem a gondolat, hogy életemben én komolyabban is szeretnék
foglalkozni a tánccal.
Gyakran jut eszembe, mikor első egyéni táncomat tanultam. Először is hatalmas megtiszteltetésnek tartom,
hogy különórákat kaphattam, másrészt a kemény munka mellett nagyon élveztem, fejlődtem. Tünde nénitől sokat tanultam. Emlékszem, belebújtam a gyönyörű égkék ruhámba, majd tükör elé álltam és nagyon
elcsodálkoztam. A tükörből óvodás énem mosolygott vissza rám, láttam, ahogy ügyetlenül próbálkozom a
bonyolult mozdulatokkal.
A stúdiónál eltöltött eddigi 12 év alatt, a tánc iránti szeretetünk által kötöttünk és kötünk ma is életre
szóló barátságokat.
Természetesen mindenki életében vannak mélypontok, ahogy nekem is.
Általános iskola utolsó évében valahogy eltávolodott tőlem a tánc, de szerencsére rájöttem, hogy nekem
táncolnom kell, míg élek, mert tánc nélkül nem teljes az élet!
Ezek talán túl nagy szavak, de a tánc nekem igen is fontos! Sokat adott és sokat tanultam! Megtanultam,
hogy nem szabad feladni semmit, ha nem megy elsőre, csinálni kell és kitartani! Tünde néni mindig kihozza
belőlünk a legjobbat, és ennek a kemény munkának meg van a gyümölcse.
Szerintem az felülmúlhatatlan érzés, mikor elismernek, és a dobogó legfelső fokáról hallgathatom a győztesnek járó tapsot, illetve a Queen együttes jól ismert We are the champions című dalát!

											

Faragó Dorottya

Nem adom fel soha!
Berke Fanni vagyok, 2007-ben döntöttünk úgy a szüleimmel, hogy
megpróbálkozunk a Cholnoky tanfolyamával. Én kifejezetten
Bablena Dolly miatt kezdtem el ide járni. Ő és az anyukája mindig mondták
nekünk ezt a lehetőséget, és mindig csodálattal ámultam és bámultam milyen szép
a tánca, és milyen szépek a táncos ruhái. Sajnos Balatonfüreden nem volt még akkor
tanfolyami csoport, ami ma már szép gyerek létszámmal működik. Így nem volt más
lehetőség, be kellett járnunk Veszprémbe. Néha volt olyan, amikor abba akartam hagyni,
de a szüleim azt mondták, amit egyszer elkezdek az adott évben, azt végig kell csinálnom,
hiszen az én választásom volt. Sokszor elkeseredtem, ha nem ment valami, vagy ha kicsit
mérgesebben szólt rám Tünde néni. De amikor dicsért, hát akkor madarat lehetett volna velem fogatni,
olyan boldog voltam. A nagyobb lányokra ha ránéztem, mindig úgy éreztem, hogy őrájuk mindenki nagyon
büszke. Mindenki csak dicsérte őket. Az volt a vágyam, hogy én rám is büszkék legyenek. Több évig csak
tanfolyamos csapatban táncoltam, de aztán megtört a jég, anyukám beleegyezett, hogy versenyzős legyek. Ami
persze jóval több utazást és időt vett igénybe, de belevágtunk. Újra a régi csapattársaimmal lehettem. Nagyon
jó a csapatunk, mondhatjuk, hogy igazi táncos barátnők vagyunk. Itt mindenki számít a másikra, nem lehet
senkit sem cserbenhagyni. Ha vállalok valamit, azt végig kell vinni, hiszen egy csapat vagyunk. Mondhatnánk
azt is, hogy „Egy mindenkiért, mindenki egyért”!! Meg sem tudom számolni, mennyi koreográfiát tanultam meg.
Voltak olyan évek, amikor Veszprémben versenyzős voltam, Balatonfüreden pedig tanfolyamos.
4 és fél évesen kezdtem a veszprémi óvodás csoportban. Ma már minden évben két nagy formációval, egy kis
formációval lépünk a színpadra. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a „Duó” formációban is kipróbálhattam képességeim, amivel szép helyezéseket értünk el. Nagy izgalom volt a kvalifikációs verseny is, hisz a tét az
EB-re való kijutás. SIKERÜLT! Minden egyes utazás hatalmas élményt nyújt számomra. Persze óriási izgalmat
is. Az EB-ről hazavihettem életem első serlegét. Ez volt ám a nagy élmény! Kézzel fogható eredménye lett a
sok munkámnak. Ez leírhatatlanul boldoggá tett, nagy büszkeséggel viseltem a nyakamba akasztott érmet. A
szüleim borzasztóan büszkék voltak rám. Lehet, hogy sok energiám van benne, de a tánc is sokat ad nekem.
Most 12 éves vagyok és elkezdtünk az első egyéni számomon dolgozni, amit a jubileumi előadáson mutathatok
meg a közönségnek. Óriási izgalom van bennem már most. Imádok táncolni, büszke vagyok a sikereinkre és
nagyon szeretem ezt a közösséget. Mesterünk mindig azt mondta, hogy tökéletes ember nincs, de törekednünk
kell arra, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból a táncunk alatt. Én próbálom ezt követni, és köszönöm
Tünde néni! Nem adom fel soha!
Berke Fanni

„Táncolok míg élek, mert tánc nélkül nincs élet!”

Négyévesen kezdtem el táncolni a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdióban.
Mindig élveztem a fellépéseket, edzéseket és a közösséget is. Egy rövid kihagyás után már
iskolásként tértem vissza a tanfolyami csoportba. Azóta is nagyon szeretek ide járni, mert
minden félévben új koreográfiát tanulunk és mindig új ruhát is kapunk hozzá. Eddig a
„Fogj egy sétapálcát” című koreográfia tetszett a legjobban, mert ismert volt a zene, és
magával a tánccal is sokan felléptek és értek el szép eredményeket. Meg persze különösen
szép, csillogó, feltűnő ruha is volt hozzá. Otthon megvan az összes olyan DVD, melyekre
felvették az előadásainkat, táncainkat. Ha a mai napig is bármikor előveszem, nem csak
én, hanem akár az egész család is nagyon szívesen megnézi őket.
Hallottam másoktól, hogy itt milyen szigorúság van. Én nem is értem miről beszélnek.
Persze koncentrálni kell, hiszen egyes elemek kigyakorlása veszélyes is lehet. Sokat is kell
dolgozni, hogy egyszerre tudjunk mozogni a színpadon. Nem elég csak tudni a táncot,
tisztázni is kell a mozdulatokat, ami nem a kedvencünk, de ha visszanézem a videókat,
tényleg ettől lett szép
Sok barátnőm lett amióta ide járok, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a tánc összeköt
minket. Osztálykirándulásokra vagy csak úgy is szoktunk saját magunk koreográfiákat csinálni- én ezt is nagyon élvezem.
Mindig nagyon várom a félévi és az év végi bemutatókat. .Nem is mindig veszem észre,
de akik látnak, mondják, hogy nagyon sokat és látványosan fejlődik a mozgásunk. Ez
nagyon jó érzés.
Az álmom, hogy egyszer majd duóban léphessek a színpadra.
Az általános iskola befejezése után is nagyon szeretném folytatni a táncot. Egyrészt maga
a mozgás miatt, másrészt a közösségért, az eddig tanult dolgokat sem szeretném elfelejteni
nagyobb koromban.							
Horváth Boglárka
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Mozgásművészeti Stúdió versenyző csapatában, mikor
		
elhatároztam, hogy szeretnék egy egyéni számot is táncolni.
Megkérdeztük Tünde nénit, és támogatta az ötletet. Aztán elkezdtük a próbákat és nagyon tetszett a koreográfia. Közeledett a félévi fellépés és sokat kellett
gyakorolni, ami nem egyszer nehezemre esett. Persze voltak szórakoztató és jó
dolgok is. Például nagyon tetszett, hogy a ruha kivitelezésébe is beleszólhattam.
Aztán eljött a félévi fellépés. Nagyon izgultam és féltem mielőtt felmentem a színpadra. Amikor kimentem a közönség elé, minden félelmem elszállt és én ragyogó
szívvel táncoltam végig a számot. Lejöttem, és arra gondoltam, hogy ezt az érzést
még nagyon sokszor szeretném átélni.
Utána készültünk a versenyekre. Ez fárasztó volt. Többször megfordult a fejemben, hogy abba szeretném hagyni,
de valahogy Tünde néni szavai és az a bizonyos érzés vitt előre.
Túl voltam az első, aztán a második versenyemen is. A dobogón álltam a kupámmal a kezemben és arra
gondoltam, hogy igen, ezért volt érdemes ennyit küszködni. Közben lett egy könyöksérülésem is, és emiatt nem
tudtam az Európa Bajnokságra menni. Ezt még mindig sajnálom, de nagyon remélem, hogy még el fogok jutni
oda is.
Utána eljött az év végi fellépés, aztán a nyár. Nyáron is több szereplésen vettünk részt. Volt olyan, amikor
szakadt az eső és sárban tocsogva öltöztünk, és volt olyan fellépésünk is, amit teljesen elmosott a vihar. Emlékszem, egyszer a zene megakadt és ugrált, én meg hirtelen nem tudtam mit tegyek, de aztán folytattam, és
ügyesen befejeztem.
Végül, mikor utolsó alkalommal mutathattam be a Pocahontas című koreográfiát a színpadon, elfelejtettem
minden nehézséget és boldog szívvel táncoltam végig a számot.
Most, így utólag, egy hatalmas kalandként gondolok erre az egy évre.
Remélem, még több saját számom is lehet az elkövetkezendő évek során.			

Amikor beléptem az első táncórámra...

Amikor beléptem az első táncórámra, nem ismertem senkit.
Éppen egy fellépésre készültek, úgyhogy már egy összeszokott csapat volt. A
tánctanár Betti néni, aki nagyon kedvesnek tűnt, tehát tetszett az egész.
Telt az idő, az edzések egymás után, néha könnyebb néha nehezebb feladatokkal. Mikor egy új táncot tanultunk, amiben már én is szerepeltem, egy kicsit
féltem, hogy elrontok valamit. Később kiderült, hogy van tehetségem. Egyre
jobban élveztem a táncolást, lettek új barátaim. Újabb és újabb táncokat tanultunk, amiknek nagy sikere volt a bemutatókon.
A legbüszkébb arra vagyok, amikor Betti nénivel egy olyan táncot tanultunk,
amiben én kaptam a főszerepet. Sokszor ő találta ki a koreográfiát és hozzá
a zenét is, nagyon jó volt nála táncolni.
Jelenleg Tünde néni az oktatónk, aki nagyon profi tánctanár. A mostani csapat
magja kb. 5-6 éve van együtt, sajnos nem vagyunk versenyzők, de a tanfolyamiak között a legjobbak közé számítunk, és soha nem adjuk fel.
Tehát nekem a Cholnoky megtanította az akaratot, a magabiztosságot, a kitartást és a figyelmet, hogy nem kell izgulni a fellépésnél. Igaz, néha még mindig
van egy kis lámpalázam, de amikor kilépek a színpadra és megszólal a zene,
teljesen elfelejtem, hogy több százan néznek.
Én csak ajánlani tudom mindenkinek a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdiót.
Aki beiratkozik ebbe a táncstúdióba, nem fogja megbánni. Én legalábbis nem
bántam meg, és még sokáig szeretnék itt maradni.
Kósa Laura

Neuhold Hanna

Kedvenc hobby

Anyukám 6 évesen íratott be a Cholnoky Mozgásművészeti
Stúdióba, gondolván, fontos, hogy a gyermek mozogjon valamit, járjon egy iskolán kívüli foglalkozásra. Azt azonban
nem gondolta, hogy a gyermeknek ez sokkal többet fog
jelenteni, mint puszta mozgást.
2014 szeptemberében kezdtem a 12. évemet az egyesületnél, és ez idő alatt olyan élményeket
és tapasztalatokat szereztem, amelyekre csupán az iskola falai között sosem tettem volna
szert. Ahogy növekedtem évről évre, körülöttem sok minden és mindenki változott, de a
tánc biztos pont maradt.
Az edzéseken új embereket ismertem meg, akik az évek során a barátaim lettek. Velük
együtt megtanultam csapatban dolgozni, felelősségteljesebb lettem, hiszen nemcsak önmagamért feleltem, de csapattagként megtapasztaltam, milyen nagy kihívás együtt dolgozni egy
közös dolgon. Amíg csak néző az ember, sokszor el sem tudja képzelni, mennyi munka és
gyakorlás áll egy ilyen produkció mögött. Kipróbáltam magam egyéni és duó koreográfiában
is, megtapasztalva milyen, amikor teljesen egyedül kell szerepelnem, illetve amikor ketten
vagyunk egymásra utalva a színpadon. A fellépéseken, versenyeken színpadi tapasztalatot
szereztem, egy idő után elmúlt a lámpalázam és szívesen szerepeltem közönség előtt.
A külföldi -németországi, szerbiai, ausztriai -versenyek során nemcsak versenyzős élményekkel gazdagodtam, hanem ezek az utak jó hangulatú kulturális kirándulások is voltak.
Arról nem is beszélve, hogy mindig érdekes volt ezeken a versenyeken végignézni más
nemzetiségű emberek különböző produkcióit. Éreztem a sikerélményt, amikor idegen zsűritagok jutalmazták, értékelték a munkánkat. A tánc sokban hozzájárult ahhoz, hogy még egy
fontos dolgot tanuljak: a sikerért tényleg meg kell dolgozni.
A tánc által sokkal nyitottabbá váltam új emberek, új helyzetek, de másfajta mozgásformák
iránt is. Az sem utolsó tényező, hogy a táncnak köszönhetően fejlődött az állóképességem,
testtartásom, átalakult a járásom, mindennapi mozgáskoordinációm. Találtam egy olyan
sportot, ami illik az egyéniségemhez és megtaláltam benne önmagam.
Érettségi után majd el kell búszúzni, ami nem lesz könnyű, de biztos vagyok benne, hogy
keresni fogom a lehetőségeket, miként maradhat a tánc, kedvenc hobbyként az életem része.
										
Kocsis Edit

Happy Birthday Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió!
Más, velem egy idős lányok biztos azt mondanák, hogy ők már négy éves koruk óta táncolnak, és bár az én történetemben is fontos szerepet játszik ez a szám, én mégis csak negyedikesen kezdtem.
Hogy addig miért nem jártam? A válasz egyszerű: anya azt hitte, hogy olyan, mint az Acro- dance, ám mikor egy
osztálytársam felajánlotta, hogy járjak, valóságos hisztit vágtam le, és azóta is itt vagyok.
Később beszerveztem a legjobb barátnőmet is. Ő azt mondta, ha „gimis” lesz, felmegy a versenyzőkhöz. Eleinte én
is támogattam és én is versenyző akartam lenni, de én nem vagyok elég ügyes, bár sosem lehet tudni, mit hoz a
jövő. De azt tudom, miért szeretek ide járni: mert a tánc káprázatos, a ruhák gyönyörűek és a kész produkciónak
nagy sikere van. A legjobb viszont az, hogy Tünde néni olyan, mint egy édesanya. Nemcsak táncot tanít nekünk,
hanem fontos dolgokat is az életről, és ezekért cserébe csupán a maximumot várja. Tudom, nem én vagyok a legjobb táncos. Ez nem csak azért van, mert nem gyakorlok eleget, hanem mert vannak bizonyos mozgáskoordinációs
problémáim, de a tánc ezekben sokat segített.
Nagyon sokáig szeretnék még Cholnokys lenni, és később ha módomban áll, táncot oktatni és átadni másoknak is
ezt a varázst, amit úgy neveznek: tánc.
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