
 
 

                                       

 

EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült: 2019. március 01-02. napján a Sárfehér Néptánc Egyesület 20 éves fennállása 

alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen 

 

Helyszínek:  

2019. március 01. – Jubileumi Táncház és vacsora - Vino Étterem - Zörey Klub, Izsák 

2019. március 02. – „Tiszta búzát öntöttem a garatra” előadás – Táncsics Mihály Művelődési  

Ház, Izsák; 

20 éves jubileumi gálaműsor – Városi Sportcsarnok, Izsák 

 

 

Események: 

 

• 2019. március 01. 18:30-tól Jubileumi Táncház és vacsora 

 

A megalakulásának 20 éves jubileumát ünneplő izsáki Sárfehér Néptáncegyüttes a régebbi, 

jelenlegi és vendég táncosok részvételével jubileumi táncházat tartott 2019. március 1-én a 

ZÖREY klubban (Vino Étterem). A talpalávalót az együttes állandó kísérője, a Suttyomba 

zenekar húzta. A rendezvény indításaként az együttes alsó tagozatos táncosai reggel, a 

piactéren rögtönzött tánccal invitálták az embereket a jubileumi gálaműsor megtekintésére. 

A Suttyomba zenekar 1993-ban alakult békés megyei, népzenét kedvelő fiatalok 

összefogásával, amely 1997 óta működik a jelenlegi formában: Szujó Zsolt – hegedű; Schäfer 

Szilveszter – hegedű; Bohák Endre – brácsa, kontra; Laurik László – nagybőgő. A zenekar 

repertoárjában megtalálhatóak a történelmi Magyarország valamennyi tájegységének 

népzenéi, kiemelt figyelmet fordítva az archaikus hangszeres hangzás és a népzenei eredetiség 

megőrzésére. 

A táncházban Bőtös Barnabás és Kürtösi Lilla, az együttes művészeti vezetői először a 

fiatalabbaknak, majd a nagyobbaknak vezettek különböző táncrendeket, amely végül 

felszabadult örömtánccal folytatódott… 

Az este folyamán az egyesület egy kis vacsorával is vendégül látta régi és jelenlegi táncosait. 

Az esti eseményen összesen 109 látogató vett részt. 

 

 

• 2019. március 02. 10:00-12:00 „Tiszta búzát öntöttem a garatra…” előadás 

 

“Tiszta búzát öntöttem a garatra…” címmel, 2019. március 2-án az Izsáki Táncsics Mihály 

Művelődési Házban, Ráczné Virág Ágnes a hagyományos gabonafajták, az őrlés és a 

kenyérsütés témakörében tartott interaktív, az egyesület tevékenységében fontos szerepet 

kapó hagyományőrzés és egészségmegőrzés témaköréhez tartozó ismeretterjesztő előadást. A 

rizs, árpa, köles, rozs, zab, kukorica és búza legfőbb jellemzői ismertetésén túl, a mindennapi 

táplálkozásunkban betöltött élettani szerepükről is hallhattak az érdeklődők. 



 
 

                                       

Nem bizonyult számukra egyszerű feladatnak az egyes, a különböző feldolgozottsági fokú, 

gabonafajták felismerése. A magvak fogyasztáshoz való elkészítését a gyakorlatban is 

megtekinthették, és a gabonákból készíthető ételek elkésztéséhez kaphattak hasznos 

tanácsokat a megjelentek. 

A délelőtti eseményen összesen 77 látogató vett részt. 

 

 

• 2019. március 02. 18:30-tól 20 éves Jubileumi Gálaműsor 

 

A műsor kezdetén Mezei István táncos, műsorvezető köszöntötte a megjelenteket és 

bemutatta az együttes állandó kísérőjét, a Suttyomba zenekart. Ezt követően Mondok József 

polgármester nem titkolt büszkeséggel köszönte meg mindazok munkáját, akik az elmúlt húsz 

év alatt sokat tettek Izsákon a néptánc oktatás és hagyományápolás terén. Az alapító Lukács 

László és Lukácsné Haránt Eszter művészeti vezetők nem csak elindították, de ki is nevelték 

utódjaikat. 

A műsor a Kárpát-medence tánc és zenei hagyatékába adott betekintést. A táncokat Bőtös 

Barnabás, a műsor szerkesztője, Kürtösi Lilla és Drozdovszky Dóra tanították be: 

• Mazsolák (ovisok) – játékos tánca, 

• Szőlőfürt csoport – ritmusjátéka,  

• Őrkői összeállítás – „Ramaty” vendégtáncosokkal, 

• Nagyecsedi táncok – Szőlőfürt csoport, 

• Moldvai táncok – Szőlőmag csoport, a Szőlőszemek fiú táncosaival, 

• Dél-alföldi táncok a Szőlőtőkéktől.  

• Szőlőszemek – Kalocsai táncukat a nézők bevonásával kezdték el. 

• Vendégtáncosok – Kalotaszegi legényes, csárdás, szapora tánca, 

• Szőlőszem és Fürtöcske csoport – Dél-alföldi tánca, 

• A záró blokkban Magyarpalatkai sűrű magyart és korcsost táncolt a Fürtöcske, a 

Szőlőfürt és a Szőlőtőke, majd a három csoport együtt, páros táncokat, szökőst, 

csárdást és sűrűcsárdást adott elő. 

És természetesen, ha már szülinap, utolsó „műsorszámként” megjelent a torta is a húsz 

gyertyával, amelyet az együttes száz táncosa a nézők zúgó tapsa mellett fújt el. 

Az esti eseményen több mint 400 látogató vett részt. 

  

A rendezvény célközönsége a régi és az aktív táncosok mellett a tánckedvelő gyerekek és 

felnőttek voltak. A rendezvény megszervezésének közvetlen célja, a Sárfehér 

Néptáncegyüttes 20 éves fennállásának méltó megünneplése volt, jubileumi táncházzal, egy 

egész estés színpadi műsorral, az elmúlt évek fontosabb koreográfiáival, illetve új 

koreográfiákkal. Igyekeztek bevonni a programokba mindazokat, kik valaha táncoltak az 

együttesben. Cél egy olyan műsor létrehozása volt, mely mind a részvevőknek, mind a 

nézőknek maradandó élményt nyújt. A nagyközönség elé tárultak azokat a képek, videók, 

melyek ez idő alatt készültek, így is segítve a szép emlékek felelevenítését. Az együttes ezzel 

is igyekszik példát mutatni a kezdő táncosoknak, hogy szorgalmas munkával milyen 

színvonalas produkciókat lehet létrehozni.  

 



 
 

                                       

A teljes rendezvény közel 600 fő részvételével zajlott le, amely hozzájárult a közösségi élet 

fokozásához, a hagyományok ápolásához, a hagyományőrzéshez és a helyi identitástudat 

erősítéséhez is. 

 

Izsák, 2019. március 03.  

 

Emlékeztetőt összeállította:     

       
 


