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- Mi a legkedvesebb elfoglaltságod?
- Imádom a néptáncot!
SZEDER Ildikó /másodéves magyar-térténelem szakos/ tavaly
óta tagja az egyetemi néptánccsoportnak.
- Szükségem van a mozgásra, ÜS a szinpadig is eljutottam,
ahol nem magunknak, hanem a közönségnek táncolunk.
- A csoportban mindig jól érzem magam: a népzene, a tánc
szeretete köt össze bennünket, s az,hogy a szereplések előtt
együtt izgulunk, a sok próba, az utazások...
Vékony hegedűszó és lábdobogás 'hallatszik. Taps. n héptánccsoport éppen próbát tart a DÉLEP Vállalat kultúrtermében.
A lányoknak FERÓ Mária diktálja az ütemet. Középre perdül, uj
tánclépéseket tanit - elsősöknek. A fiuk a sarokba húzódva
pihennek addig. Néhány perccel előbb még ők koptatták a kultur• terem padlóját.
Beszélgetünk.
- Az elsőéves lányok közül sokan érdeklődnek a munkánk
iránt, még a bölcsészek is! /a csoportban jelenleg egyetlen
BTK-s van/. A fiuk annál inkább elkerülik a tánccsoport foglalkozásait. Nincs fiu utánpótlás. így van ez most is, igy volt
régebben is - mondja SÜLI István. - Ismerem a néptáncot, ismerem az egyetemistákat is. Tiz éve táncolok.

- Elsős koromban kezdtem. Aztán az egyetem után sem szakítottam a csoporttal. Nem könnyű abbahagyni. Egyébként tanitok az alsóvárosi általános iskolában.
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- Mennyi idő megy él a próbákra?
- Hetente kétszer három óra.
- Nem sok?
- Nézd - mondja KRAJCSO Tibor - az ember nem tölti minden
idejét tanulással. Van, aki a Gödörbe jár-, mi táncolunk...
- Mivel telt szeptember óta e néhány hónap?- fordulok
SIMQHCSICS Jánoshoz.
- Ez az év nagyszerűen kezdődött. Addig tiz föllépésünk
volt: egy az Auditórium Maximumban, kilenc pedig külföldön.
A turkui testvéregyetem meghivására Finnországba utaztunk októberben.
Az.ottani élményeikről kérdezgetem őket.
- Táncoltunk Turkuban, Tamperében, Helsinkiben. Bemutattunk néhány táncot azon az ünnepségen is, amelyet a Finn-Magyar
Baráti Társaság huszonötödik évfordulója alkalmából rendeztek.»
- Milyen számokat vittetek magatokkal?
- JATE körökben azt hiszem, ismerik már valamennyit: a
rábaközit, az üveges^ a palóc-és a pásztortáncot, a csizmaverőst,
* erdélyi legényest, székit, a "Kalocsai páros és forgós" és a
•
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"Vasárnapi tanyázás Kecseten» cimüt.
- Milyen sikeretek volt?
- Nem számítottunk nagy lelkesedésre - szól közbe Széder
Ildi. - Előtte mindenki ugy biztatott bennünket, hogy ne várjunk

- 10 a finnektől tombolást. Nem igy történi;. Többször kaptunk vastapsot is. Legjobban a lányok üveges tánca, a száki és a kocsoti
nyerte meg a tetszésüket, Az ő néptáncuk egészen más jellegű:
sok benne a játékos elem. Nagyon meglepte őket a mi kemény,
•pattogós pi-odukciónk.
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- A turkui tánckar egy barátsági esten látott vendégül
bennünket. A hangulat

itt valóban baráti volt. Ok finn, mi

magyai* táncokat tanitottunk.
- Fogadott bennünket Turkű város polgármestere-is. Részt
vettünk egy tengeri hajókiránduláson, furkuban végigjártuk azt
a városrészt, ahol csak egyetemisták élnek, ók ugy nevezik,
hogy "egyetemista i&Lu". Hatezer diáknak ad otthont.
- mit láttatok, mit hallottatok az ottani egyetemisták
életéről?
- Az egyetemista falu lakásai szépek, hangulatosak, jól
felszereltek. Beszélgettünk az ifjúsági szervezetükről. Érdeklődtünk, hogy Finnországban van-e ösztöndij vagy ehhez hasonló
juttatás. Elmondtak, hogy náluk az a szokás alakult ki, nogy
állami kölcsönt vesznek igénybe a hallgatók, amelyet az egyéteif
elvégzése utón folyamatosan visszafizetnek.
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A néptánccsoport a finnországi ut után újra itthoni Szereplésre készül: reszt vesznek a tavaszi ügyetemi és Főiskolai
Kulturális Napokon.
- .n-ddig még sokat kell tanulnunk. Uj- számokkal szeretnénk
meglepni a közönséget. Most foglalkozunk először a "Mélyksréki
páros" és a "Kapuvári verbunk" cimű táncokkal. Hogy ne kerüljön
sok pénzbe, magunk készitjük a ruhákat is. Ü lányok vasárnaponként összegyűlnek és varrogatnak.

