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.,Táncos magyafoknak" nevezett bennüaket már
168l-ben -9\ raiáeo. prédrkaror Népjnk lanco, kedve

,z.ntao a'zord inle'n.Pkl, l sem lol,ad le, ha-pm ,

"-i", *' , r,.nk maTadl íla.os ̂ m|pkek é" ,zema]yes
:.ir.rr"i","I,t bi7onyí,j-k _ év.ziz,dok,n kerpsztül

napjainkig is fennmaradt.
Ez a k6dv éS tehetség bontakoziátta ki azt a gaz_

dae tánckultúrát, amerynek híIe - a múltban i§, mosi
is - tulszárnralja hatáIáinkat,- S';;;i. Éoev mar rúl;u or-unk a mind"nálon vdló

*o""-r.",l" ,"aii I"]lörö ig;nyé,, íiaíalságJnk s?ÁlPs

,7i.""i ll, "r:"t, 
1-gvük s7;boé az ünr"pnapokal, adja-

..t-.r.".v,'. l;r;" öcszejö\ere]ek, legy€nek mara-

dandó báli élményeink!--";;1"i;;*;* váey hívja életfe napjainkban fa-

lu. ;a ,,ro.o. egl,arári "- új, szebo, jobb e, igénye-
., r.r.',,a."r..^.; i;eLösngeke1. Kul,úrol,honaink üzemt

r.i"il,i"x, " kü]önbözó 
'ömegszervezetek 

és elsősorban

" ririi -^.,*","r. is"n sok al"alnal Lprem,,r"k, me,

\cken ráí e7 a.z,]r.t*o7ási vagy r)ilvánu] m'g,
A lépl:,lco,ok PZ.éi új-á megi,merkedjPk a rpm-

zeti tánc szépségével, s egyre jobban keresik az atka1-
makat, amikol nemcsak a szinpadon, han€rn saját n]u-
].isáéáikon is élhetnek e táncokkal. Az eeészséges, tán_
cos Üdv abban is megmutatkozik, hogy fiatalságunk
eev része már hadat üzeni a miaden táncoi egyforma
sáblonra 1aro, szürke, unalmas táncólási módnak, A kü-
lónbijző táncve*enyek, a fokozott tanctanulási kedv bi
zonyitják. hogy az ízléses modeTn táncok vá}iozatosalrb
folmái, a szé' tattás, a kuttuláIi viselkedés, az i[ede1-
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' ] -:- a.á. negyobb visszhangra talál, mint néhány
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|ál, . l]nc ]et pe-

É. rr"-y iá.á, ?l .z Fr\ö]L ' F, é.,léI kái é./, \el "|;-:::!ri iudjuk a fiaialokban. Ezéít a td cos alkatmak
Dénr,oli k?dis l güPn ?l.ö_albn". hanem: : -: a í:olalsóo ré_.el .rc Nal.el__| ..::an, - ak úsa: ,1+, 

.h4 soklal Dagua|b gonódd. olopó1.ogJal ké--.-...L: . a a:ókoI o lóf.o1l,aln.kal. a,nPl!pA-4 a J:o-a_,::: , ss:ejotrn€k_

. .{ j9Pb ."""*""e" azonban korántsem jelenti azt,:- :! - _tl2laJok,,mindenüI 
.jl ,.omlákk"l '".aI'it . "g"_Hq á ',inl, c ,era.r;r*el"r ozza;i.o

: ._",9]:ó:,: ]"],].kézbe .z iráJ ) ifás , "k, á/ új. ro-
". , ," ,*rl ,,, lzlésF,p1, V;llo7a,o, ormjb", n,t,jlló : ]l _e,_ j-\,t a .,k;, dlPse(en.., a\k,r J | .l ,]ok h-.: : -- ..;<abb |"-u] akalrák. -ér nFVói,l'6p" :§ -, L/p'l ó ó,9,b].1 l.m " k:,,. iá , ál]ándó ni]Vi-
_ :, ,, ",'::',". l, :ye r,6_q.r.i - ,d -,: i. h"_

.1] o,"t ,án ok b.r.r .".. /", lj
.i

eszméiy nyújiásáva] győzzük mae a fiatalokat, alakit-
sunk ki kozótiük egé§Zséges v€Isenyszellemet,

Ne a janpec figulájának neeaiív propagandájávat
éljünk, hanetn a mai ember igényének m€gfeleló, izléscs,
eazdag vá]iozatú iáncok szépségéve] és á jó táncosok kö_
vetéSre serkentő i]éldájával hassunk a fiatalokra,



HoI tanulhatunk táncolni?

.{mikor €gy_egy táncos összejöveielen csúnyán tán_
e]ó iiatalokat láttam, nem lestelliem késóbb odamenhi
b.zlju&. és alkalomadtán megkérdezni: hot tanultak
íés táncolni? - Rendszerint kiderült, hocy sehor, itretve
§2< úgy , feketén", többi társaiktól, vagy éppen elles-
ré:{, megpróbáltik uiánozni a többieke|. Ez a fajta tánc-
-.€r:Já. ig€n he]yes ott, ahol a néptánc még e]evenen é]
a rulaisásokon, a felnőitek ezze] szóíakoznákj s a gyer,
:lekekn€k, {iataloknak mintegy kóvetendő példa, esz-
ll1éry a legjobb táncos. Igen szomoú eredményre \.ezet
az.nban a városon, ahol tóbbnyire nem a legjobban, 1ee-
v€bben táncoló lábáfól lesi el a kezdő táncos a mozdu_
laiokat, hanem a gmndon vagy a eyárudvar safkábán,
ialán éppen a2 erre a célra megrövidíteti ébédidóben, S
ezek a fiaiálok _ abban a hiszemben, hocy ők már jól
táncó]nak - nagy tömegekben tepik el a táncos szóra_
kozó hel),eket, kultúrotthonok rendezvényeit, és ala-
cónyfokú táncos és zenei igényükkel magukka1 rántják
azokat is, akik pedig enné1 többet tudnak, és tóbbei ieé-
n§é]iek, Pedig nem egyszel ezek a hangoskodók c§upán
a maguk által js é)zeit z§varukat és tudatlan§águkat
]eplezik, é§ szívesen tanulnának, ha erre leheióség adód-

Az ilaen tiatalókkal meg kell éltetni: n€m keu szé-
qr ellni azt, ha táncolni ienulnak, melt szebb€n. íztése-
sebben, kulturáliabban tálrcol áz, eki szákemb.itőt ta-
nülja, Ezze1 megelőzi, hogy móg kis€bb társaságban is

6

félszegnek érezze magát; nevetségessé vagy közönség€ssé
vátjék.

A népmúvelési szervek, a szakszefvezet és a KISZ
közö§en vegyen tervbe olyan ismeretterjesziő előadáso-
kat, melyeken a mai társas összeiöveteleken divatos
táncoliai bemutatják, és az e]őadó loglalkozik a hc}yes
viselkedés kéIdseivel is, I1yen etőadások a fővárosban
és több vidéki városban máf igen nagy nép§zerűsécnek

De táncbemirtatót iarthatunk kú]önbözó mulatságo-
kón, bálókon is. s amikot a szépen táncoló ptilókat iaps-
sa] iuialmazza a közónséP, a rendezők felhi. hatják a fi_
gyeimet, hogy hol, rniko, tehet a be utsióti iáncokai

Érdemes lenne telhásználni a csehszloyákiában és

Németórszágban bevált táIsastánc k]ubok tapas,tal,tajt
iS.

íey-eey nágyobb územ vágy város múve]ijdési oit_
hona a sskk vagy asztalitenisz szakosztályhoz hasonlóan
á tátsastáncot tanulni s azzal szórakozhi vágyó do]gozók
részére minimáli§ havi hoz,ájálu]ással társasiánc kltrbo1

Kezdő, haladó és íelső fckú klub{oelalkozáson fiata_
lok é§ középkorúak écyüit vesznek részt, lletenkéni 2_]
óiát jönnek össze, é§ a táncmesier, il]etve tféner vez€-
tésével tanüljék és gláliorolják a közismelt iársástán-
cokat, A különböző fokú klubloglalkozásra ki-ki tudásá
szerint kerül be. van. aki 1_2 éviq is csak a, első iokú
foelalkozásra jáI. meft c§upán á táIsastáncok eÉysz€,
rűbb folmáivar kíván srómkozni. De a teheiségesebbek
vaey akiket a tánc iobban éId€]r€l, a haladó fokú klub-
f oglalkozásokon vesznek részi.

Iti már minden tánc vátozatosabb. a nagyobb
ügye§sécet, jó ritmusérzéket kívánó íormáit sajátítják é1,

Felsó fokoD a klubtagok maguk a]lítanák össz. az



::]::_.] !:r:!lra \.:gl bálrr:.itól.a, bel1tltató|a alLalrlas:':::: :j .].portos táIsastátrckornpozíciókai. Ezekkel a;i :...i].' le.].]e2l-ényeken á k]ub !e!,éb.. fellé.nek,',: '. /k , ré., - . l ,, p]: ,. , '. L -'jtL i..] :i |ii:tbl..ma?
_], :Z.]lrl.7óhe],rek ta-n.ter. igen kis tel\ilctet eügc.1

:,,:::...rk, s:lz i§azán jó l:íncos jtt nea é]Leti kj egós7_::.:: rozgási i{_Ái}-ét, A klubollban t:1]]is, vi]ágns,::j.:. te...r, ió |.,nelcne:ek láncoi ked\:e]ij és talu].i::.l] iá|s!\ág ]iöZőtl r te!íjobb táncosck, táncm.stg|ek,,!:..:éle] v:l]ólrar .en.s szólalr.7ti5t t3láulat nlfu.

' ",,I ,, .,"lél, ,, l, \é^.,- bb ,,, ,, _| ;_

" ^ i, al,n,z,:,,,^,
- ,, l, ".:k ]," -],

- ::._.::]ben leqti]ljbszi-jl nézőlrözönsóg ii] körb€n.
|: kj," l,é, :,\,',-q:,,_

|' V".. I a|

,ce:Lentő.n hatnak a ]r]ublagokra á2 óvenkéni n.r-
, '" }] b . ,, ,. ,ö, ,. Vp. )ó\_l ri kö.ü]irri..Jeink lril7öit a ]negvei sxókhe]rel..n,:/,l ,, ü,, ,, ,b , , \ d ,,,:, _;i,.;]
.:I ikáki?,össégek _Ás a ]ruhúrotilronokh.z {ügge]leniteit.
:::_]ii szakill.]ássa1 rendelLe7ő társ:rstá!. ianító]i rcDdez-:]+ k_{dő -Ás halac]ó tanf.lvam.kat _c .it. a]ról a helli

'J,l] o , ?' ' -,,, e\' li ,

;ja it.en ri]ód.i rn.g_Á|letiük .t táFa:láDc tenuli§:,i,]!i!{iit, !a min.i több enbellren íe]kelfjük az igéllyt
:.- ]j lósesébb. lrültUlállabb szalákozás irlint, ;kkor nlg,v
:: ]:1::.k].téssel ke]] reqsz€r.,,eznünk á ta.lrlás a]Jial-:::]: js. \e csPk e]őzelés, iiles !.opaganca ]eeren, ha_,l, ,\ ,,, ,j- \ q,, "- _, .-" i_:,-r! ' lo-,

'Élodé:i

..",::|9:]s', l - '.or r -ö,aRlSZl',k,il,
|, ,., ,',: ero, , _,l ; ,1 , ,, ,l _r

",,',: :ol,-!l !1,1^, ','1 ,_, é1.i_Ii l,,,é,d ,, l l , -, , /, e"_, hl_nem maéIió balát ós segítij'lils, al:i táIsasági óletünkn.st j.ia]ekLl]ó szóInkozásai, i]le.rs2abáh,ai közt segjt .
soksror, 

. 
lálszeq bátotta]an Jialá]okna]. a b.]yes ,Jtei

megialálDi,

Mit líEco]iunk?

Áta]tiban ltótié]e né2€i s2o]r.ll iissz.ütkii?.j a ltinc-lend.k ősszci]líiÁ§irrá], .{: es],!k szinte kizáló]aE ! ].É,i,b'r,( .,- /.^n.'1 ",,,',,q-,k 'p a' !, -n-o ]t áf,
csáIdis lenire, Eí]rik iöl.kvés se.l h.lyes,

'1\ l, "'l ,,, ó,,i, 10u ifp p]",j,| -^,"
a tá!.rcDdek.n. d. ákk.. csihálu.k neki neglelé]ó pló-
paa.ndái, ba á 1l]]].r.ncen a nélfe]eló he]l,re tcssziik,
és icDr úto! úllélen ráheátjuk éló, A lafvolrb bá]ok,
szelve::.ti mr]latsj,qo]r k..(!ő ídncn a hagroDlánrog
csi;l,d!ís leg:r.n, irl. érr|.a a ]rellő hanqu]ai neg|e-,ó ,; é 1,, ., b ,.j,]-\ r" _, \"r :r"
iskólák h3llgatóit s a7o]ret, ak]k]]ó] kaztlrd.násű. hog.,l
iudrllk és §7el.in_"lr csárdásorfi, 

^ 
tahc|en.lben ].qfe]-

iebb f.j.cen iiz_.clik tánc ]eer.n csárdlis, Bálbeh visz.lt
"z élí'lí t2;jió|a. a snp|é lid, s2!.le c]kéDze]'.etctlen.

"].''..'iJ..l
]él

Nen1 lehet az.lnbat1 Szehet hün}.ni a köz€lnú]t ésh.niri.k eDlópa.zci. j..]_"ri és dilit.i ti.9!ctÁFcai fc-
teii, uint ahogi, az ö]iözkörlésb.rr is. a divat szinte tain-



den évb€n, évszakban hoz valami újat, igy a társastáncra
is jobban hátnak a divat váliozásai, mint a szinpadi

Már nevükben is benne rejlik a változatosságlal áz
újra, a modernre iöfekvés. E táncfiAurák között - csak-
úgy mint az öttözködésb€n _ vannak i8en jól, mindenki
számára használható öttet€k, § vannak olyanok, an1elye-
ken csak elc§odálkozunk, de dem iudnánk magunkévá

Á, elT1', é!"kber ozl apa§/,a],uk, hog) a ,!vlng,
:aTba, m§mbó m.gl&eré.e aiujaorsas epj;\e] háló i,
új riimusuk, a nagy dzsesszzenekalok hatásosan kom-
ponált számái hamar népszerűvé tették áz egész világon
a fokozoti mozeásigényú táncokai,

Hazánkban azonban bizonyos fokú kettőssée á}akúli
ki a melev kuliúipólitika miati. Ugyanis, amig a zene-
k3lok játszotttik, a maeyar és külföldi rádiók sugáIoz-
t k, hanglemezek népszerűsitették a swine zénéi, e tánc
n€m szerepelt a iánciskolában megtsnítható táncok so-
rában.

Fiaialságunk csupán a különbözó filmek * rend_
szerint negativ - hősein€k, jampeceinek máeaiariásá_
ból ismerte mee ezek€i a táncokat.

S az ltjra, mod€rnre vágyó iljúság éppen ezt a gro-
t6zket. az eltúlozott folmát vette át. Ecy részük nem
ériette meg a lilmek §zatirikus mondanivalóii. más Té_
szük pedig éppen a tiltott gyümölcs Zamaiáfa vágyott.
!ag_Y- egyszeúen ki akart|valamivel túnni. Hozzávéve
nég a háborús idók kedvezőtJen nevelési viszonyáit, a,
élei r,Ás ier,ületén is tapaszialható cibizmust. nyegl€sé_
get, bizony sok fiatal saját hibáján kivül kerüli á jan-

iq}, elélkeztiink oda, hogy a hozzánk érkezó kü1-
iöldiek mini valami csodaboPalat nézték, a náIunlr éttor-

l0

Ezi a következményl és az új táncok iránti naeyfokú
érdeklődést látva, 1955-ben kísérletképpen bevezettük
néhány tánciskola tananyagába az eddigi iáncokon kívü]
a swing, samba, rumba és a mambó tanítását. Áz ercd_
mény az ]ett, hogy a fiata]ok nem láttak benniik na$.obb
szenzációi. mint bármelyik másik táncban. és ezeket is
szépen, íz]ésesen járiák. Ennek eredményeképpen az
1956-5?-€s tanévt6l a iáncianítói munkaközösségek mál
ezeket a táncoka1 is taníthatták. 1951_58-ban pedi€
csatlakozott hozzájuk a lrájó és a ka]ipso.

'nnyiíéte 
tánc változato§, szines formában vaió

megtanulá§áIa azonban kevés az eddje szokásos haihetes
iánctantolyámok ideje, s nem is helyes, ha il},€n Iő!,i.]
idó alati a kezdő tanitvány annyiféle mozgásíormái ia_
nu], mert akkol egyiket sem túdja rendesen, Ezért szük,
séeessé válik a haladó tanfolyamok bei,ezetése. A leg-
újább táncokai csak ezeken a tanío]yamokon ianítjálr a

Dé n€mcak a legújább, divatos táncokrá van ieény,
lran€m _ éppen a néhány éve folyó csáldásversenyek
hatásáfa - a szinesebb, gazdágabb nemzeti társas tánc_

Ezért ott, ahol a helyi kedvelt csárdásforma Dée
nem alaku]t ki, vagy azt új motí\,umokkal szeretnék
ga,daeitani, az új temaiika változatos: lassú és friss
csárdást is ad. Különösen Budapesien aratott ez a forma
silrert a legjobb szálontáncos fiatalok között,

Milyen táncokat tanulhatunk tehát a iánciskoiák-
ban s milyen táncok szercpclhetnek az idei larsangj

Erre minden alkalomla érvényes szabályt nenl ál_
]irhátunk fel, ez mindig a táncotók iöbbségének tánc_
tudásától, éleikolától és ieényeiiől fügc.

A iársastáncokai eredetük szelint hálom csoportba
oSztjuk.

ll
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vil"./lás" .g ik ]Fs-,§o -- leelo (o.dbb l-Pd.it

lllilyen tálco§ a]kaim.kat rzerve?zünk?

A ;rrc ! k"tmá'( ,-,-e ,\a,od, ,;V"] " b á. ló ..p-l"n'.'" .d , ]é,",a,Iui, ]\li.dF. li.,.]k '-1"l aq.)
senl tartalDában, sem kü]§őségejL.n netn felelm€p e"".]._ .'; _,.t< ,,-v,.ILrL a, ,tóbb| e,-,,.;o,,o,", ri; .. _i |,,-9\ p_ , óJó,i ,ólF,; é, ó !jó.,d,/8,', e]!P /_t,'e, ,, k;dl"t(J], \ ,'ar_ s.bIon, a,ne]} s/er: , a l;rroi

]3
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a :énciskolákon kivüi az teszi indokolitá, hoey előtte mű_
ioll k3pnak a megjeleniek, Az ilyen rendezvényeknek
:aj.os nem vo]i meg mindig a vári nevelő hatásük sen
a műSor szinvonálában, sem a pontos megjelenést ille-
!6eL meri míg az idősebbek á músorla figyeltek volna,
addig a flatalok hátu] tür€lmetlenül zajonetak, vaey ké_
sőbb, csak a iáncra jeteni.k hec, S mig a nűso!ért {e,
1Élt az iljúsáci szefvezei. eret]eg a szakszeNezet, addig
az utána kóveikező táncot nem iráDyította má§j mint a
zen€kar vágy a fiaialok jó vagy kevésbó jó ízlése,

Ne nevezzünk e] mind€n táncos összéiövetelt báI-
nek' A bil neV-l ,],l\Lk lpj - a/ok-1 a 

'ál;áIka,*,kl,i,ámelyeken a küisó feliétel€k i§ megvannak a kélló ün-
nepélyességhez, amikor az egáz mulátságnak előre fe1-
éDitett menete van; s az egészei a naey tömegek helyes
irányíiásához értő szakember vezéti.

A kis€bb ö§szejövetelekei néhány ó!ás iáncálkalna_
kat nev€zzűk el táncos teáknak vagy iáncos estéknek,
,lúsoros táncos találkozóknak stb,

Eált lehetőleg ott taftsunk, @hal afra. negJelelő te-
len1 és lLozzátaítazó eggéb llelaiség.k i.s íen.lelkezés'fe
áll|Lak_

Telmészeiesen kisebb városokban vggy lálun csek
eg:, alkalmas tánchely van, de azólt ezeket is otihonossá,
széppé tehel.jük

Nág],obb váIosokban is csak korlátolt számban van_
nak o]yan nagyobb heiyiségck ame]},ek alkalmasak len-
nén€k ünnepélyes bátokra, Ezért kívánatos, hogy mée
a" éyad ele:én alallulion olaan hel!]i báIí bizottság, arnely
a ]egsz€bb, lega]kalmasabb he]yekei clőre leköli e 1eg-
nagyóbb szabásl1 bálokra, és azok irányíiását az egész
idényben kezében tá.ija_ A báli bizoitsáeban telmésze-
|" ér hé]vpI kell kao,1oI a |<|sZ <áo\;.-]ö-p l",

Bármiféle |áncos öss,ejöveielt sz€rvezzúnk. a kultu-
láli viselkectés és táncouls ér.lelrében pTóbá]junk be-
vonni a, il,iinyitásba táncos szakembe].t: a helyi társas_

I1

lán(, tánllól, héplálc-csoporJ vézelőjél vácy lPgalább a
l]c]Yt peo3gogust,

Minthogy.minden sportnsk, szórakozásnak mecvaná máe] ]Fglobb idejp. iey a láncnák. a 1ársa.;gi élelnekls mégvE.-.tk ní_" a lFaebben kialJku]l v§ey napj"irk
lgénye szerint aiákuló sajatos alka]mci,
, jgy pé]dáu] a tálsinc réBi év.2a7Jdo" nemzÉlközirlEy m]ll}q, mp]léll ,nPgla,áljUk a s5jáios nJg.yar \zí_
nekp1. s a/on belül egy-A8y közdssng í7|é.. szé.irt a]d-kLll .zoká, UkJt. A böl; bzat,sljg egyjk lFgí41'osabb Íél-qdála, hoEy m'ldi8 a heIvi kalüln.nupkaPk, ,zakásak-rc4 nPgIP1. ú Jarmn, rchljo m.g eg!-rga böI, mülal-
sdg, l.incos s:drdkD:ds meas.elvezésekar-

, .Mjs _leh-lóség-i é" jgÁnypi vánrrk a nag)obb é§
\j.ot]b váro5okndk, . íalvaknak, islrél mások 

' 
idő.eb-b,knek, a l'iqlaioklak va8) éppen a diAkoknak.

városi táncalkalmak, báIok

Minthog}. városon az emberek sokkal kevésbé isme-
, ik .gymé"l. m,n, laLLr, helys, há e8y-e8v r§eyobb MIík.lebb, i.me,kPdéq mPgkonnyí o ldncos öss/pjövé.P-
]ék .] ,znck mpg Jó, há ezekc. az öJs/eiövPlplPkél ;s a
1.1erdezó é. nPhány réndezö bpvonás;v ,1 szArvezik *e8,
A7 i.nerkpdé"i t"ncos ös§zéjdverFlek-. . íó"énd.,ó és;l,1.1.-ok gondo\kodjanak.rlól, hncy á tiúkn"k bPmu_laqlá\,a ]al,yokat, a mamáká' Íelkél,jék a náziasszoryi
IeendUk ellátá!áI.r

Ee)-egy ilyPn a]k3lo. ma] eÁyik Vdgy má.ik IáncoI
n Pg, s lehPi ianílani, A ján,l"-'tó \aEv neptáncoktaióócy-ket ,gen .zeoer tancolú pár-il bemuia l.tjá a ke_

"n., 
,argd , po]k_l lagv lsárdá:,. é§ n.)ány s,u\al

leln:vja c lneg'élenlFke,. hogy aki nem Iudja :lyen s7é_
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lEn !áncol.i. azt meetanitják mée ott a teán, Eszel,ini
neg]lildethetó,,Tancó 1ea" vagy,,Iieringő iea" sib.

tiísz_bélo(

De kisebb táncos riun].,tsísoi rencezh€tünk pé]dáa]
:z 

'j 
ipóli ion1ljólr vag)'az iij KlsZ togo]r iiszteletérc i_!.

.',Z i]l,en a]jlalomrn rcndezett iáncmu1:1ságon a vezetii
ié3 ,állnci}. tagja mrLtassa be Éz újalrat. Kérjé]. lel
:jlrÉ,, i legjJbb t,incosok. Álinlábarr \-eq_v_ák kólü1 őkei
:i:". \cgy élezzék: az ceélz mu]:.tsáe az ó kcdl,üké|l
la., Néhány ötiet: pó]dául á ]eq,job'D iskolai ]rizonrít-
rá.n,a] req.ielkcző liú ós lcánl kivánjon ecy-eg}, tán-
._]t: az újJk részér. I.nc.zzenek tá5cversen:rt stb,
Lgr:nígy lende?zünk nniatságot a szab.ó.lló ifui ta-
i!l],jL tiszteleiére, De jói ésilr a bexolluló íiltulo}ljlak
:i, ]ra nemcsak cgy kézíogrLssa] búcsúznak tiilük, a

=!.kapad mclleit, hanen cgy kicsii élvezhetill a kö:jös,
::: szereietót is, egr* kicsit ők j§ a, éIdeklődés liöziront'
a'.a] l.h.trek. Ha KI9Z tag rvg]] Jéljhez mg1)
l.í,3ii! n?q, a hagaójnónlos 1e!]én!, és lein'!:bú-
.Ji:'li.jt is s.-eübé telleti a KISZ s.elxezet eg!4]9! ili
::11?te. s..fclő gaid.askodá!o- 1,1.n iJ s:ól.a arj"ó/- t'c./!
-..|ad.ndóbb élmén]Jt hd|11) 0 hj]lí,J,:ó!tabb lrcfetelr }.ö2li

A Nenz€iközi Nőnapon a nag]-obb létsrámú üzemPk
IeidlZhetnek í'útald!s:ólL|lok öó]jáó, A, ör.gek és, , í kö"p|-d; , el -."1, ,., _é:,

..lil éz őrcl|ek-íiatala|l t(!űlk.zójd- E!e.1 a liata-
]]k ..k ilj atl.tiel jáluthatnjk ho22á, h.g}- ne cst]k a
]::lt]]i:bar]. hin.rr . szóIalr.Ztisbih i§ kijz€lcbb ]r.;,;ilje-
lé\ rglmásho7. i]_,-.€n]<ol D.ir cr+sz.1, : tIin.ben is r!eg-
]:!etas éri a fia'la]oj.:at, fieri ]rr lteefel.tij zerét kerítc-
:tlr, ncgláts2ik, hog}- óppen nunkáscs7tí1}-ru]k ]cejobb-

ió

jli mennyife izesen, szépen és sajátos inódon járják a
.!:lidti§t. s hi]::.jn kőnn];edén lepítilr féq a ]L]linvolr;t a
Jeri _!;ol.1: J- -lo;elüln,,} ']] , : . "l!1 é, a.rá|_
cás különböző tl]rn]ái is.

^ 
.<rakmai hálo1|fll ké.jük lel vódnijk)lek a §reknl

]eejobbjaii, A fiatalok iarlsatk nr..ih-án, ki]r kapta].: a2
e]mú]t esztenaűljen ]rirünieiést, Á szekn.i ba!].n ]ierlt-
senek solt ar!a, hogy n kitr:int€tetiekei.éhrn, p.r.re í,.1-
lilsák a báli kózön§ég eló példaké|n€k. Pól.]a-Ll] :]]? ő iisz_
ie]eiük.e nn.t4sson b. a néptánc-Csop.rt 1-a9_§ tá!.is]ro,
]ásokbó] aiakult cscpoli eg!,-cs!, táncoi- A ]elaj.bij ta]t]
.o5ok kérjék l€l őket, s kózépen el.gendő he]},et h3§Y,5

j Z ö\ : ,-é,, |--r , ,', j^ ,, , , ,, ,,
]röszön]ő is, a:n€1}-ben :r ía..n.iező benutatja e ]egji'!b
.inco,cokat, és az ül]nelelt.k !á].s2ih3tnek: ki.jel ak.,
j9k járni a ]rövetk,"Zó tá..ln. |in.k az...il:li l.n s.]]!
'.ac sok idót ell,€nnie 3 bá]bó], rniraissr]. 8 10 ]]er.]|.ái:ithaija neg a tánc.lás rneneiét,

lelszabadulás óta a bá1.lr .cd]g nl!]il]:lr :!í.|éI]it].
:j f.I.-ltljávai találkozj!lr: a2 ulcabii]!l

]!eilze|l ünneDeink sznlt€ nTegs:okcti s:n._-i kijró
::.to,na]i nár példáu1 a hájus 1_j szit]cs jel,,.nlliisoltor
:i.coló népi tárrccsopali,o]r és a fó!é..s, vlloiili a Vi.
a:k!,,.árcso]r lánri.rok]ra1 viláÁili2.1.]rr<É]l fc1.1i:zitllt
::.ej. erle]yekei] az iinn.! !stó.j]n vidá.r]l 1.!1l.ój ij1.9,
::]::l,

A2 ulcabá1 szé]es töm€4ekle kiha|ó. jztéllr.r.ló ós
:]jnr.nal:s s2..3lr.7ást !!újl:ó tái.al!ri]]]:]i 1.1:.t. i]:t
: ]:,]]:]]l kü]silsi:geiben, mind !.I].alriiáb::n nicgl.].ió.l
]:::.jij!i]. eló és ve:etjűk ]e,
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]! 1!]].he]y Li',-jlasZiása!.óI n ki]Vetkezőklc üqyel-
']::: : :jr]i.l.. sirr]! t.]ijn. e]és tt]95l, jói ti]jgjtotí tél
"::-:' i'.l:] ]e.:!.rr. !.ne],ve,i á zen.ká| a ió] e]|é]},ezelí
]:::]- ?.ló:.ke1 É.9te]!1j ]r|ngu]atot ieren],h_.t. Jó, ].]:r a
. ::: ] :]:7e:1 jao].], r131,obb ]éls,]alf ú, ]rarJz.la:.ia] el]Í-':: ; ]!]'.td1.9 20 éveh ie]ü]i len(i.zógá.da bizti]sltja,
_: :]: !..i.,.,c.ilg|.]á§s1l. hancü : tá...lj\lri1 ]r_.gl.e!.fi-
: j.: ::asr_cé!'ej ].:a,r.Sc]at Ió,;én, |_Á]dáu] tijlleg].iiélirl]
]:.]:a.irl:i:-e]é!i!!..] a r.rn tár]cció 1eáirl'lr]<lak tánc.§.jk_
].]] ] 1li :o.d..]iojá!Ára], A7 ,J1..bal |-"e!,-.]]neze',1ségéi,
.]]:!i].ji sii.:.!é'! bj7iosi't:!, },a l1ell.l.zó SZ.ii megbjzol-
:::, i iár.i.Lhí'.,] n! .i |endt:]íj eallda !lezd!,l|ől iogva vé-
!'] a ]-]€]]§?l'ne. t2l,tózto.ii]r és A miís.r. a iá.rclend irá-
]:| 11.1:íb:li aklíl!ü raszt v.sz, Az .gr.s h.lycken €l,
]]].:']j ]ij!:ilj!!§o!.i a tn.i.Zijjr lrözr.'tiii]r a lilcnde,
: ]]::, s x! erili:sl t.]iesjl,heti].l. igrek.ZL.k e lröZön,
:.]s ]<irt.s;gat.rk eleget ienli,

!r ut.al]:1l 5i]<... az eii]zct.s propagan.]átó1 is fiie;,
_'., ül]1e, déil1táDjál 9ü]!]Árz.tt lem.z-műs.r, hargsz]]!ón
,,:1,; l:e]i!rc:ls. iizcri ós is].o]!,i faliújs.jigokon 1,31ó pio-
!]:-,gjlls lejl'éilenii1 szr]:liség€s,

,{ i,:l]i ri:rid..l9 sljn,,l]nl]r:.!s s?n'.:dlérre \'n]ar n]ii-
:]| r:2c!:. b9, l\ lzín|acijn í_.]]éi]/j c-(3pcl,i.lr.:rl: adjln]i
l,.|!iijséa.i €1őz.,:e5 szi:t.,ai r]|abárl], ne|Ogl 4z es'li
:].l1al ]ri<sé r!.:ra\lar.afa ]]. 1ui]ji]nak j.jl ij]éko?ócni
!: i!]]..!r1.1 hel_i,_.i.

r\ lr:1l niísol Ll',"n.s:lIt]l]s,]il ltcZaj,]ik, ú.j.i jai1]l,:s-
!]rk e s2.kí9.§ 1l'|..lenJ srer]it, Kb, .g]. .ials!éj ó:,É3
:::.. rliin |.n.ré?:i]i m.3 a lai.lcl].nri :._,3 iilc]tró1
z.k ]]ij?iil !9:lj]i i:.liétl.nii] .,:ildlii 1.q)-en, i\z cl,iáör}

,i ,, /-_ 1_

i]::at j 7]n,lne]]''i ba]lolr.n, l, 3 ,1 p.l.ig tál',ó €lijdiniő!
: |.]].].2a]]r.is2j,k ki a7 el/]|9 e]ké!7í|ei]: s,]t]]n,,ir.t,
].:.]:jril]]§ar l0 i2 p:il,nl]r:cják a szá]..\at, ;, közér-
a:.:]!ri a szár].)i krp.il pá].!r f€i-elnek e színi]ac]Ia,
é: i]!ga q köZ.nsé! ". "gnli, 

Ited!.n.eine]. srámát be_

l8

]:]ebá]ja, és az iig),es rendezó á háneorkánbó] és sajá1
j:]!se szcrint ilé]rc ,álasrtja ki a7 első 3 h.1}'ezettei, Aj(]rióbe j t.t'i 3 hel},e7etl t]srteletkört nutat be, A ver-
:.]i!|e buzdi:Úsi, s ezze] a szép táncolásra valÓ ösztón-
::ii aZ ó.lé]iÉs, szép díjak l.kozzák, A diiakat ! lerse_j.]i előti jli] 1álrnáió he]},eh ]!özjzeniclc ]rc]] kjieui-

]e.n LéaLl,,elt és jó] ht]!ált ez ulcabiL]okon á szív,
']T1;:. Itt is ez hg]ren ,, i]:iríacó, hogy a 1€gszebbéa.

" |", ,- k /e , u -l/;d\o_, | ,:, o ,é| ;,,,:t ,', .] . LU- : ,b.r !d-
!,,,!lak . kö:önségge], éS izléses táncrl lzckhLjül. a fia_

F:.:':l iin!epsé9éjr, liiráid!]á3o\

A tili idős.:]kon ki!ü] l) nyjlj lrel.ti űnn€psége\. tán-
:ns iei]k. majáli]j.k. klrilndulÁskor a hajófedé]7eten !ar",-
l ,ii]ij'rJ.r .endez.tt tánc.s délltá.olr iÉe. ke]iei.rr.s szó_
..\.2á.l bj2n]síthatnak |iat:1o1rnnk é] köZépkorúakn.t
.]r:iránt. A vár.sbó] kilándulók szí!,es€n ljszlek n]a
_-ikt granrof.r| !l]rv ha.nonilrái. és 9 zii].t vendég-
: í39y . kn,ándu]ó|elr. t,jbbj f,"ndóqé.ek i§ öröíe1

:]:|,é].hci!ek.7zc]. Hívjlllr 1.1 ere r liI§Z szeN-ézetékJ
: ] nregszelrezetc]. l1gl..ln]ét,

A .io}g.zók naeí iijnegg töiii ma hál szabadságide-
:: júl íciszeIe]t, caésziéges iidr:i]ókben, A? üdülés fiZjk|ri
:i !].e]l.ni 9jheliós de eg"viittal a meq|Z.k.t1. lrőIn].ezet_
- ]] ]li9z.kji!á. szó.aiDr.:isna]r is ke]] ]ennie,

,\z e]ső ntpok korái l.!elrv_Zs.. csőnd utáil ki.Jánko:ó
::::i]i:]Ya rilál a legtöbb _"{béi i]2j.,eseD kaDcs.]ódjk be
' illt,.3ség]_jl, ha e]|e nÉq|.1.1ő ]chetóség v:n, }ia ügyes
::]]úrfe].iős veg}. tá:].szakeinber ]ielü] a2 üdülóbe, má1
J. :!!i.l!ie.]É!! erlet is o]llan Ligyesei Szer.iezbetl nleg,
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hogy utána felkelti az igén},t a kó"ős szórako,ás ilánt,
Á7 esié.kait r.nce7el]. h.lt]g].D.z.s táncesi,Ák eleinie
éfdc]r.s.k öh)]ragutrbarl is. de hi neln l$szűlr e7eket
negfe1.]ó ö|]etclrkci s2jnesebbó. 1s5!n nindenki szá_

'ná.a 
uilttá) eB-}hán8úrí Yálnak, vi.2oni ha negleleló

i.tlnyitás, sőt esell:g tár.|n|ulási 1e]r.!ósóg is v:]lr. sz!
Vesen tanulnok á ].i;zépko)úak is. a}jk ó!. kijzben szó_
glelnó..k pél.]á1^1 táDcis]ioiábá, tán.llnf.\,anra b€lrat.
ko?ni, id_"júk Si..s tj, s nen is ércckti őlret ;!nvi|a .
|énc, I]e ],,a ali.a]oin níílik rli, é§ l]ozzájuk nnscnló lro-
liraklrá1. éIce]rlőc,asil!kket díjial3i)] hiülhát.ák. sz!

Naerobb üdülők 'Jae_t tiibb l.:isebb üdütó a ny:iri
óla.lra közösen szerződtet.tl táncneste.clrli.1 ij.n jó]

-ee.lchatja -"7t a kóIdést, Xöiijse! szLl!.2het a ]eg.]k3l_
nasabb hel}.en n}.ád kerii iinncDélyt, I1i r.giei.ló nrú
§.r. iáncjáióko]i, 1,ersen),.]l. tonbo]), teheti* szi..ssé
a szórak.ztisri lge. jó1 beváltak a kü]ő.bözó ismertedési
esiek. bitcsú-\,ács.lák, vae:r ar: ,iidülőhel_vlo órkezett iae-
q_.n€k tiszl_.l-élérc adott terli únn€F:ógck, ]]Zeker .]? a]-
katnakcn iléiás cíj:k (!él.Jltul ]rlunpliból ké3,r:i]l ba-
t.]]!i§ kakiüsz, kaÉ},]óbót v5ló láncok, pegod'L. fialik-
i|zérek stb. - ]..é]Yiól ós idijsznkla] íilgAii alr!-Ago}lbó]
iié!2ii]! ötl€te5 tírgr.Rk) liis.r,<.]é3a a t.rrbolr.. áIv.ró,
s.n. 31].:.1mi li€nusck á h.lr,i _"s_"rnén!e\.ai], Löz\-.r1
.lenél:,ekről n3q/méliókb.n segfuik a vól4t]cniil c3rr]i!ó
kc|üll eb]relek kőzös.é2b€ való bli]jÉsz]lcdÉsét,

Ezeket |z álkalilrakni is haszná]juk f€l a táncok be_
r_uta!ásár,a és ézálta] a szebb, íz]óscscbb táncnód DIo-
p3gá]i§ára.

A n]álj i.lőben i9 ]eg}-ünk jgé.]rcs.k a tánchoz illő
ij]lij7et, kűlső rneéje]ené! tc]rintetéb.n, Sh3rtba., nők"t
n:lilágbán ne €.g.djlilr a tán.]].]i.r.. De nehog_v séltii
iis l.$-en ebbij]. iali;jsá!i.i é3 h.rg"l hír^rlót- c'".€
i:i,juk íe] erl. az iir]ü]őlr 

'igye]n]ét,
2Q

Telmósz.i.:.n mindez n.nr jel€]]ii azt, hog.,, !z.kat,
:.:::]: r!i í]ilvnak az elíéle izóIak.zésla. i)itlcenkóDDeD
:ri]t.ssű]r a bckaDcso]ódá\ra. és cscileg csak s,e-ilólődő.
::]jszl'" n.eata.ta5ukat lrözösség el].resn.k'._Áh.eg-"z_,\:\ j,, k",I l§ l]é p-ó é,
: :Z.liéló.lők js szépieli, reldezeiinek, izléSesn.k 1át]'ák,

A szabar:]ié.i iá...3.endeu!én,vek ]rözött i!éi baqy
:..1]tra t.lrirt vi§sza eLrrópPsze.te ai Iilri ka..el-ál. Vá-
|":.k és üdr:i]Lihel_v€k a1\.1]fr lsali ez.lr n.g|enderé§ére,

{ lo!g3tóka]n)! e]]réirié!étlét pló]ráljuDk vl]:]ni.
::.]: .]I5a4.s €]g.!d.]j.]jt ter]emieni. ar1i a kn.nevi]l köz,
-:jii lo]rdo]atát adhatia, Pó]dáll: KeIDeví1] herc€g ud
' :|:i].láse. vlrás lrilálvnij és .éDe sib, :?ek a nclet
::r \aladlrak, ós mi]götl.iik kölelk€rnek s2íne9 tarka-
:1.-'.!!,\ a kü]őnbözó jelnezeselr-

A lia!ne\,á] menetc meghatá|ozott útí.n3lon lralad-
], _l, menetbeo \-eercn.k iészt ]o?a.]ok. le]rliszlteti ló_j ]:'l\, csa.Silcseio]i, .].lrorált gépjáIhűvek zere].á-

]:r: {ta]oeósok. ie]n.zesck, mórgó büié, áz úak m..-
::i ::-usíis3]]ak éi.lt, ita]i é§ a ka.neré]ho, szü].s_áge,
:] ]..],rtá| (],IoD|riták. kelelliji(, !apírsalrkák, szélper].in,
]::]]|.iti stb,J, A l.nj ierr|l]rtástii karsza]aega] el]áloíi
: .:::an]-.)i lcrde2ó\, nagynórctű f€l,...!ulás €s€tón
::.a;.ijk is l.j2to!ílsák, A meletben fieniőaüt1 iJ v.g.vÉn,:j]i. é. ri]bblc]é á]]iisuDli f.1 táIs..ia]]1)i nentós,olgála-

]iéi::i,]}, l:a]n€ráha va]l' il11€i:
DI]:1ria.l4i, -\ bjkat.siben Lét szené]y hcl,.:ke.lik

.:, _',?.l:jón le-l:j e lri]in íejé1. lr b,jijó a bilra farkái.ioz,
:::]. Ii.ni]rus Jo.nában Liiin.zzálr a bika n.rdu]niáii,
:l'::t:ölte vöIös posziólal toneádolok ingel:]ik a bikát
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_ -e4k.,*,haJ,kr lo-é l i ,,\ - ,,,1-,, .,]] <ei! dolgozil, összP kel1 ],,JkoL.]rL,J
ol'iJok, Komikus je]me,ekben só]},alábon i]ahító

Dddák. G],errae]tko.sikon Pólyásrak .jltö7ini lel]].1t_

Llldns 1,1@t!il ]ibúgal a hó!L]Ir 3]ait kü]ön]ri]?ó 1ró]]é-
:ágúk!t köl:etn.k €l a .neletbcn e]/jl,eiut!a, Daj:] Vi\,
:,ászaiadía, (Pé]dáu] hegsin.:at[!]i e!]:-eqv rész':Verőt,

:,bLkL", , , ', : )
lj.t/ó:ólr ieherautil.r s:.r.]l haió-kDli.s,já'!1n ér.-

keln!]r, tánco]nali. :éné]neii, liővel,ileti őLet násik autón
cáDák, bálnák, d.ifirrek és €e"véb tengeri ]ér:.clr seí§gc

,4lIatkefti íelújfu,-úást lendezbet á hrjonr. or!§r]áD,
,nedve stb. jetmez€§ek csopoltja, SzcleFelh€i közijttr:ilr
eg:_eg;Y éló állat is,

Pónj- és csacsíía|laLak, .sacsilo[asak, ker_"ke§ hint3-
]ó"akon vonu]ó lcvasok csopoltja €setl.g muiltván},ok

Iuntas.lik|s jdrrn'jreLeí dí§ziihetünk fe]: 1. :, ll
]r€|elrű biciklik. róginódí autonobi]oL, ;uió]i, ró3i ko!]l
]:sck, megf ele]ő jcllrezes s,€le!]ijlrlrc].

íiatalm0s íejű, kl!]önbi]zaj ]]e]]rgzctes figút.álr bábok
,.nu]hataak fel, és lIéfás vjlást, bjíkórásl, tá:c.lásr vi,
h_"inek !échez a rnenetb.n.

C p .t1^" '., ,,oo k .jl"ch-, a. _.ör],_
v:lIJ..o']'

i.inyokkal igen szóp .znrt ádnak.
szin.k lelxonulásóí lenderhetjük meg úg},j hogy

€3},,egy csoDoriban ]egatább szt'lz .evfo[ma színű ruhába
óLiözött leány vas! íiú haladion.

Előképek íelxanúlaisa Ieldíszített iehcrautókon, Köz- .
isme.t opelák, op.reltek, ba]ctiek, szín.]arabok. Iegé--""li, '1,1p\, í. ,-,'. , < "3, -éJ:, i 'e.lá, , ev eL

_1 ]aerel ö_.!r€:i]]í'|á]:ná1 ,:is),.l]r]iiil arra, hog:' a lio,
, :: ir. .:ó]nát l:ií.j.?a ..joio],r,]]. ira,idád naptá.c.s.
:: : b.l]et.:al.üli.!, ]:onr!tl:.nbb iáI:!Ú é].lLét.!r) ;!-
::. ]'! a l].nÉ]j elcjé.., ós ..]rna]! a1:1! kcúl]'.iilr, s csak
. :::] \a,nrljanalr a tlajn: \,:i§r i:l..T2].iklis j.ll.?-..il..

]..:i i]:].i.\.t Le]:]:i i.]i]l].n e]i'Ie k.11 ;jssl.-l]llirhi
:]i,!?1elni, h.!}, .! rli.act c]l,erJ.2_il.. rnin j.,Jié!Li.]1
,:,:i.:rtj!]ú é; hatálx ie9r.l1, 1" !:.xi 1.1r.;:i,Lr::so]j
::. ] e§elb.n ..gr, úé|ete]l.. }.ell |ij!e]i.dlj, nelt 32

' : i]..SD.Irt:\,ájáb5r n, rdr] bi2onr.s il)]ri3 cak et
'..:L:n kcl: h.tá!t,

Fallt§j tón.srk.l$!lr. }í1o!l

]1lul e7rltbó] l2 ö1]_-t.}ibó1 lzirtén .e||].]rí]]rní,li
- :i,].. .]c €.ha!jk.]srn áti.lii sej-rn:t s:D sz.!lc,
] :_-..i 3]ap.:jln, kilrüllPLnltó.l Lcr.l t.gjrézni. ]1.c1'
.]: .} azo]i a ló|nrá]i, ánelr_.k.t szive!!\ 

'iv:n!. 
a

j ]:.\.1g. s mcl],ek az.k, e.lelyck o'.t hci:,5.n iaeq_,.91r.
' ]::]l i h.g},.nán}, alap.::bb tan!li!á.],o7!:t|,,,a] n)ir
: :: ]lt {_.:]ii]ál]raijxt áz.]:ai D2 a:]sz.jöi,]t--]i l_,]i.lijsó-
: :.:, .rne]:,,eken \jselrb vesy naa:in'tb ]rözösqógbe! s2í
..: ] s7óyako7jt a ljatalsáq lti i! óln]iodjulli a :til,].il-
:]j a|tól, hoqy ne csupán e lende7ő srén, át,rasi a]:,.,

:,:.]r b:zi.sitását lár\|k a hétl,é-qi kisebb-"ngylbb .,]u-':':i:.\ Sz.rYezésalj... |:1lLrn kü]őnöleD i!g]''-.].ii]nk.
,] :i, ]::á! i 'ój1.1., tán.á]li.lni?.'L.: elő\és?jtés. ollrt ]e-
: ]. h.gy on.ai a ]rózi]rr.*.n lr.]:ekeci:. blc.]!ázó é!
-:::.skodó elemekei kisz.rit|:,ssuk

tr_}]o] még szo]rásbatr i,ail^aLt a iali i.töben eq_viiit vé_
o ,c, k , ,:o ó t.óól if -, j \ ,,,,

. , 1'rr? ,, ",o1 i"l,;. li, l-:Z".," ,,,.,.,r
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.q1]:el iá..olni is sz.].tak, a kuitúrol.rjlr.n v92etijsége, a:,:,1 jz.D.z_.t ]<ísérje ezekct fig},ejeBrne1, és eselleg

.]],ni.lr szén]ú. i_§ telemis.Dck i]Yen allreln]akai, akik

.::liló1 .s.,!]ee 1ri.z.rulna]i, Sől jgyc]rezz_.nek. hógy a
]r,-ll]]|.tthon v.gy a. jliúsági §zelYezet he]l,jségóben sok,r.] S2íres!}rbck, íonzóbb3Lr ]egy.nek a7 i]sszciöveietck,
_\ ili:jebn iótszi!iú tiöZijs!-Ágek k.l]ek|i\,ák alkatn!sak
: r,iil,.1őcé;lr:s, r.e.t hljz.n egy-eey ]röny,,I íelol§a-
:. ]ll. oLcs léDá]q,ó1 !r]ó b.szólseiés. daliinu]iis. tánc]e-
':]]ás ili]l.;-injn.] neve]i e fiafubknt, Tel.]észet.sen csak
:!:] .i. La ilesie].].. i.!intr!'|ial és hozzáéllésse} vezarjű]l

j],! l..l!]:.k Jolnliiiá-oal 1irtérrjak. ig3zodióii á kia]alr!lt
!] ].jllokh.? és ]ia.4llhlhoz, nc akal.iunk mindená|o.

\o] _| , , ,._/-qrilt-i ,p

So]i helyel ,alósággal ünn.pnap számba megy egv-
,-Z| n:|n4!, A ]c9Jöbb fa]uban a hngyománvos vagT at!

,,,'l l9 ,( ,, PF.J'u],-)--;y Lrl,,b-(\i"' l(,: 'ir, ",,,,'\ ,\ l,'vi, "p, ,.',,|l ij-dF,, ] ,,," -f t^'l,|', , ,, <|, j, ] i , L.n Ác 1 jo
].í!,:i]]!ág bl]zókat s,iVesen i.átják, Ezt a s2ép sz.lrá§l j§
..i Öil.it.] gazdagíth.iia a he]yi K1SZ \laqy a ku]iúr:
':1]..! íe2elő.]óc., Fe]keIeshetik azólrat, akik névnaD-,|" rg ,, l, ","l ".!. ...\ ]:i']fcb]in js negf,rlJath.ijé]( lZ iin.e]]elie]i.t, Ha,i.9-.. s.klh 1arnak. kijlö.ösln a leárv.k he:.,e!aDján.
r.n.'ej|.i:]jk .aí .:l- J]'.I!ai. i'nri3!1'öó]t. (Póldáu] Er,, ,.| ,, \ ,':
1.]:.) LTiai.1 f.lkélérk.r e?.v-.gv s2á] \,i,ae!ral ötVPt]_

|, J1 fók .:: 1, ,;, , p:,,"|, l, ,/|
!]i..]irn..k iri a|iékes !fe|e1ia.}-e\el-, kap]anlk .év-.:1i i.|Éniő lerelezóhpli.at sib,

-] Iú1l_r.]r- a |31rr:i ]rál.k eló;.n hai]ssúlvoziák az
.5.],;i:lok .]lii]öiii]éséi. Szinie köi€lezó vóli, hogy a
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: ::-sub,lhoz, guba-gllrlrlljz" e]i alapján l.heiőleg azo-
. : :clegiiez tari.zók iü!.rkedésé]. é! ijls:e\ázisocásái,i,|, B',, ,o.,,ö,,,-.. ;9i, -e,n
i !crek.cé] s7ti!na7o|t abLí]]. hoíy pé]cáu1 2 gazda-

] :]: .éhán.v sze§érr}?araszl vaay sunrtáS ]e3ény is
-.:.lószk€d_A11. hoey m€stáncollas!a a 8azd:llarnya\at.
:,:1 szépen í.ia ezi 1. veles PíteI: szegén].€k s2e.e]-

. : .ir-,í kinlvében,) tla rigis közös bált l€ndeztek, a
::::- s7€fep, a hangacás a F_árzes elemelié !o1t, melt

'.: ::?riiek a zené9ze]inek. .z ő íZlésúk szeir1. híL7|] a
. ]::itrs !z ij h3lgjuk tö]]:öttl t]e: ielllet. Erze] e í,e-
:::":5! csr]i úg}. tllc.li IeNen,],e?ni, La eg]. egr. bá]éít
].:::: ctih.f,.ól ü utolsó klaj.á.t is,

],Ieeréliozolt _Á]etiirrklr.1 1e|nóSzeieser neÉ ke]l
:]-:-]ak a fP]tisi tiincos rzórl\.7ás je1li]g. iS, _', Lultú!-
: . ].:a!l -ilden d.]s.zó párAszt, iparos ós 3 la]Llbin

.]: ,:-1.lnisag oithoninn]. ]!e11 ].nrrle, s ezéri nir,deni' ::.]] ]id.,,€i!iink, hoe, a7 ói]j Icf,dezelt bál. rnltitt§:ig
]:]:]:l?za izok.t is, a]riL a \él]ióinápi r]]unk3 solán
::. .. i.,s,-n] l,á]lannk szót eql -,assa], A ku]1',jlo1ihon
1],:] i]is?ekill,ó ]t.i]csok a gipállont]s dc]gozói, ipgro-
. ],: !e:eik_.dűk. .i]lnnii gazcaságj .!klj]naz.tLrk, tcl-
-]: :]:,felk_A2el-i iae.]r, eeYénil.q ,l.]g.zli kis- ós közé|
: .::::,]k, v..]l;hihi a ia]usi éIn]lmiségiek kiizi]ti,

l ia]iisi bál si]r.le i! a jó előkészitésen á]] 1,ág::
: :: ]: a 1ő..nd.zast helles, b., a tánccsD.o.t \,rgy ré|j
=: -:is i.?.tőj.. e fa]ub3 iáró tá.ctuí:ió -,,a9,í aZ erre, ],::::]]ó Dedagógus \-óg]i. A .en.].7íj gáIdába az.kai á
: :" ;.rrli Ji;lnl.kat & közópircrí] eFl,1e|ek-"i r]:e.iék
.: .]ii]ln.k tek]]]|é]y]:jL van. aki]r|e cgíé ió]lt is sz{
:. . ]:3]]qat.ak, Keíessi]k rr,"g a iti]u léqi l,iilé1.,-kedő,
.]:.1g:,\ocó .úb.reit is. ólrei is \,'orjilk b. míI a2 elő-

::.! ]::Élbe§ré]ések]re, Dc ne csak a t!nl.s.dá9bln, h._
:::: j. bá] i1,|ijl!ítáSában i3 akii\.a! l-eer-e,r9k lés:t a7ck,

: :.: ].,j: tféftljklra], c_i.itaiós iörtónet6]rkcl. üg,vcs harr-
: :-]:É]tésü]ikel méÉ iudják adni €ey-eey mülatságnali

2ő

|-



''i!:,áz2!nk arla, 1rogJha egy-két alkaloirrr,,lal sl]le-
; : !]eixi lolmái kiltlit].ítaDi, a bá]i bizoitság nc e]é-

..: :]: .]eg ezz.l. s a toíábbiakban ne c§ak a lrrár be-
. : .::.triáia húzze a r.ul:ts:iEokat, hanen igtekez-

::, ]:lci,éE},i]<nek fiás és D]ás szirl rdni, Taftalnrliban
- :]]-]l.]§eil..r] leg]-en nils a s],iir.li, .. iilsa.qi bit

: i: új ű.]n.rcink!. 1r..l!zett .rulats']g, a i_"Ii.eió
::!:.r.ii .\zár!o]ás !lái: t!..al]rtr]!rn. 11y.j-
: :ri ielrr|ij-,!.Fé( .i.l\ci! a regi€le]ii be-,,ez.',ó nii-
:.::]:j,önl|elii'k B bil.zikai dlll!], á]]i{..]!z.tii lig-
;t :a1, Sót i]lil lt;jz:]eh n ürnelPll]etjiik ].öszilnlljl_,t.
!.]..,.i]j.l.nt kjil_]ntetett d.]9,]2,;i.t, s a leg:lbb

: j1:]^]: le],c.]hcs!.]!].jk .]áli, í.gy iá|lc.t.
];i]l.r 1alua is í.1l-:i!i]i egt-egv jarnr_"!r:e.lő jJata],

.: i:.].11e]re4. Iángaiódzó llilc.ive1 al]eljlr magára
.] ] ij!!,e].n.i. Hl od1\,alósi, a k,r]titloitho. ferdeuői,

, ].::Z i!.taliri len.]sZlres.i fog]llkozza.ili. bclrélE.s-
. :|: !.]c, G],óz/ék rn_"e nrról. h.sr, e2 a tá]]csijlLs ijem

'| .i,,i]atsáí1. .l bil iiáll,ítáln ne úgy iiilténiik, hogy
] |: l:.;Zii kí\,árn]k azr élcz3a]r. né!- s7ilrad ideir]i1:L.n
:::]a]z!bi]\t2zák őlr.t, hlt..I é]]..]en 12 .jti rileteli. a

' :-]"i qcn.1.|k.dlis ',eg},: ]ae1.9,.ir]i, cr.l:il]i3.1l.'rá az
:: -.]elÉli_.t, ia:l, \,!]ób.q 3rt élzik. hcgr. szeib, j.bb

: :i,::lg l ltLll'.úr.i1]],]n}jr!, !]]i]]t ..,.lt léqi] a 1.ocs-

': !z:ili.rai1, e f.]rri tuli,-1rotll]oh |e]alli]tt. eq:'ik
' :'::::i: a d!l!i7|rk s7l!,.k.:ási 1:jq],ái ]gé:].r'e:ei .-]é-

-':'..ú!1, l.j!n e5}:Iáni k_..]!!]i a i.:inez|.)al. ..r-l1y

:.] I? l]ikor !jj,Á!. ha iilleies éj g.n.l.!1ti llira]i.qa
': -:]]i.,jeirLe] kés?i]]nek Iá. ;\ piszlros. eln_vűtt é§ sab-
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_: :].:]Jl3L a lé]ji]ő te,.ll.,e? . la!.nak, Országsze.ie
:: j:..r]]k a moi.'lrs s?.lrásáíal is, A mrin]rásÜnnep

:.:!.:1 á]]ra]-as a.Ia, hogy a fáluhóz közele_qó lólvó_
::.'::] .!aei tjsztásor vaÉ;v iii\.ei donboldai.n egész,

: i:]r!|os Lélrnu]atságot lendezzünk. A nájus 1-i
: - :] ós iinlepsés rencs!.rihi n latu !ij!i]-ci:j'ln és

: .: ]2iljk, Ebód utá! szíYesen lri1,ontll a úáiális hc-
: . : ialu eplaja-nagyja, Itt a g.vc.nrc}rck játékb€nu_

. ., :porlbenut.tójá, lriilőnböző tléiás v€r_qenyek
: ::i.l. ]epéniicvós. kö.sijgtö!éS stb.) § a $.,l.jusla-:. -:::]í:a sok szines ]áinirrlót n},újth:!t,

], :ai .]c.syeiqelett szabadtéli tánc\eiy€l ]a]npionok,
:-:]:al€k díszii]rllik, és né]]arnr, ólás táIsaslj. c :n-á1-

1 :: :zbeli be aZ ún.eDet, ]\ .jólrrié.ii ó!á\bán ieg,v-en
.]::::].,-;lz úttnlóké, ó3 irekili húzz1 a,etlekar á talp,

] llé:..i szoká-. orszáísz€rle. hogy a ey3rmek€lret
. . ::].,.kon a, idősebt]e}. m.giánco]tltjáLr

-- 1é]]ány év|izede ellesztelte egyhjri jelentőséeét
] : :. és n]a ]nál szint€ ]iizáló]ae a ..konok látóga_

r::élz rl]u nagy logacón3pi;, az úó- ,,únli!]sil"
: , :.:.1., .{ bil.sú narrjára a fálübó] els,akadt ro]iotok
:. :]..k, éS a Din4en .]ó!a1 -.glako|l családi aszta]

:..1állro,!ak, ,\z egósz íalu ürn.!c ez, é§ 3 zene,
:.: .]asz Iarr házió1 iláz.a iilrnl]k. itt is, oit is egy-

] ]:]: ll!.c k€re]ledik, n:íg estc az iiss7es kedv€it tánc-
: ]'!q!!]!e áll a bá], EzeLet Pz :]]ka]r.a]i:at is fcl-

:::: ]..nju]r arrá. hoe], a szü]őJijl.]tót c}kerlillek való-
: .: .]ebb kelii]j.ne]r az egéiz Jlhhóz, Áolliuk a kö-
: :...1 rr]l.g s.]!f.}é ólő tarnco§ köszőntők, heinali
, j .:-.lcís .?:.lia]silt, (i',:jriárrl Rllblkiizbe. a l.góny-
] ::,].t a ]án:,Js hlzlkn:i1 el,e.!i< a karéjt, é§ ezéfi
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D.le.ei ]la!n.k, rn.1l1.1 horsrli iúdl! i.ílzve Vi!:urek ina_
ts-ukka],)

,'""i " l.eve_
, /'' |-e

Pét€r_Pál ltái']. a]-ik.| l: éiet1.] t.li zsi!.k .!ütliják
a ji munia erejrnór],-a';, ér],jzei.]i óta s.l k.{i a kö-
?Jsel do]tl.ZÓtr nl],ilságála, -1 hiilönLij7/j llalÓ9.a1l49.]:
gazdag Yállozaia é1 e, arszá9 gt]bo.ar,elnő \,i.Jék.i., A
n]ui]re je]kópe: e s2é!..itókosz..ú díszitl ilve.k,,.3

8h ",': ,, ,,]-_l :._ n!('7ö ] 1,,-e., - l, '\ 
^;h-./sue|lnek is a|r1 ].c]] úgl.e1!:!, h..qy nfuckéi í5a:- iir.]_

i]af.m \orosztáll ll]] érlzze nraail, ój §.et:lá]]] : n.].i_
,' l , ---; . n ,.a r,, l"Il, ,l ^ :,,<r" ,,,9 _ ,, ^. l",|,],-"]'ljl ,,,/,' - ]i\ ,::ir' -\ "i;,, 

._ 
_,,: i ' ,, ,'']:'

ek].ol liódoi ld : .]a1,1ni ,,,alrról.-n.]l, h.$, r.:1s llely.r1,)!tatrl. n. zal-árjalt .!:,.násr. A iZ.ba.l téteD f9]:1llír.j]
j '',, :, , .1.i \ -,

'-,.-,,' ' ' 1. h -,h ' 1' 
", L:

A2 őszi l.rnény.k kö2li] á szőló b.ixlilitáse azi':]-"|,p óJ l | ;:,,,a,.:l.. ,, :,,.._.?|.|)....": ], ,]_ó l: J,j,.,|._c:.ni,i ''.iilei3k, A .sa]á.j.! ]li-;!l] r.]ro.oir. ió isnlclősök

:'.-]-
3n

' ] i Szijlő szedéseL.r h2i.:jos a heq!, .! daliól, ir3J::.iól
:]:rt i.1 oti he]rg2ik f.,1 ! ]ii].].j]i:, í]. llln3i,3]i.

:'.:. és fel§-rúlnák a sza'l):,i]'oja r]l:.tt tüz.k, Jiair-
:] :! i]leqek tánclálj.!dü]nek, ngt-k,Ál ó.ás kís tá!c.]1á-

: .: :::]r, Az .gnsz éjj.l talió szür,eli l_1illa .sak a nlt.].a
:::::::tél-el lreri]] sor, Rcndszel,int szíies, i]l]4l.s szüreti
':' :|:ljs \.cz.ri lre olszá:szrlt., ,1 Dr.i.rt irls7it kc.li-
, ]: .]Lkcl. rlnrden eg:,,es 1r..5in a szürc;€'l.jk kűla]rbi]:i)

.]l t:Pira1, ElÉng.d]retetlen a h_.tc.n üló rré.i
1:lS. l bíIó é! bn,óné. e csijizök, csószl.árr]..k, L11-

: _:::]ik ! a bohóco]i talka se.ege.
], szü.ct.,lók ünneplő luhája. nélvisel.t. iqen szóp,

: .]]!ess_á teh,"li A íelvonrrlíst, A rendezi;sóe kerii]je 3
:. é'J.kb.! €lula]k,rdoii ún, ..naqvaT ruhás" vls_"l,,

. ]].]l, külsijsóles nag}-1lk.dásá!a}. a lé!íjse]etiől
' ]],; gi.cser 1.o1t4aa] nei] eúe]i az ür,ne]]!éget, A

:i:: e!yj\ haE1-o-á.),.)s alakja, o kirbi|ó hi.cessc Lj
:... slt|k.i .,2 esii 92üre!i bal]i, ,{ bá]t_"l.r] vagy
:j:,:]i iánchei:/ dí.,itésót.]i.ljuk Eeg úg_r. I]oáy .]

:] ]]i:]].!i, .]-át. sarglrré.Dál, kijjü]b_,]ii1 1i0 ]20 cri
:::]. .aqlsslir i.,1, h.]g! .sak rlp].|L,.l ]e\ej3e! c1.11ri

: :,:j.: 
^ 

l.pást a .sőlzijk é§ . csa.jz]elir1,l]k íi§..1]óll.
] '.,]ir'jsL" Cipeljék . biró és bílóPé eié, ók b'.sáeot,
: ::].! a r.ha.j.kar, Sill.-;.ir'rb bü.i.iasl l,,ipj.! ez.

j: :::.]i" .irg;.épát ild.it ]o!ni. Éjfal u'i'ln ]ie!üljö.
: .:]ó as bííi.é l,!n.í|a, .! bíló kiii]t3a l:i á trjlón_á

:a1..l:u15 kg szó]ij,.,.e_,- 5liirl,n,,rst arn,) ,A!ri előbb
- .] össz.get. vasv l..ki lá!sj, e2é l iáDc, Lltáiá a bj-
- .::.:]i,s. ki a bil,ó áIil, xzutá. s.íio]ják ki a kiilöF-

: : :.!r-Sá:iL szü]cii kDsl.rútit, iTo]1bo]án vae:, át',

: :: ti]]oi rrég é] a tléfás bc1']!ii:intő szoLá... .2t is
:: ]: be a lrűsolba, -1 szürlli !:lil]ai3ái ..!iag9réiil"

:::: \,.]NDri jó $D]r,ta! r:)t!li. s ,"? i.ns.r:élr fe]
:::]]] is a báion,
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::_:. -l*áközössóe és a lendezésben .ószt vei ó táná-
,: : ]::.]a1 KISZ ".zervez3tek l.cz.tőjós. pra'.iljon lieg-

, -"k-n,b . B:,ó, ,',- ,",, ,n
. :-:azlk az ilt€téir€§ tánaianító mutr]raka?iiss,Ág egy-

]. ::]ja l,ag}, a kelüleii, il]etve városi tarács néor.ű-
:.:] 62tá]yától kóri népiáqc.ktani ezclr r.Ddczóliii e,

::,!]renbe. ügycs kézzcl irányítja a tán.Iend€| }.Z
:::: : a b.lejezósig, közös szórakozit§ra, isnelkedóslc
,_ : .::ák.knalr alLali\a§ játék.krá is soll tLLd keríteni,
: ::::lbá1olron kiilönö§en n3€y j.lcntőséce Yan a lá'rcbe-
:::-iirnak. ame]yek alkalha_.ak arra. hogy lelkellsé]i
.- :.:lvt a szebb, ízléser€bb tánc iráat, A nulaisá9.k
::: :].r.i ]ebonyólítása éideka,ben az iJjúsági lend€Zó-
] : !:r!1 tanárok és szülők is legyenek taqiai a bá1 .en-

,:,:::agé:]ek. óket is 1.onják be mind az .ló]ralJítólbe,
- -: . bá] lcvezctésébe. Ha a bál.n a sZü]ő]< is.]esje-
.'].::..t s a rendező bizoit!áebe va]ó beváh;ztásük
:-: .:':.1e7i is ókci -, eleve más íegl,elenrre1 lesznek
j - : ija]]lc]<. miil]r1 .s!k néhlín]- ilrlLT sren]e kí\é]'i

:: .l lró:ipi!lo]ás búI íeltétl.nüi. .ú|!|:|r,ij 1-.!]!el!
]' a::. i..u]ó negbatáro2ott szánli vendé3ne\ ri]ha!_- :] :.g_vet. ie,itiris\o1ában ne:a agy herycn r.eíáli ,.
: - : ird.n tanulón3k név §zelint ke]] b.ld.ie, ki
i': .: ir meg]-^i/ni. (Név. 

'og]e]koz.:s 
voa_v is]i.]3,) ig]r'

: -:::ij.,,li mint.gy személy slerinti !ele]órség€i $ri'!]!l

_l_ .9syobb iskolabálokorr kivü] ren.]e,hgtnek áz
.. .: ]i2tá]yok ún. as2tólljteők&L is, trlre szintén 1ró á-, :::: §zámban hivjana]r íendégekct, -{z ilycn aikalllxln
:.:::iló a eéDzene is, A tánc]eD]ez.k öss2eva]l!]§aliisál

.:i. szinlón ne c5úpán a d:ák elíj}:észit,]j b:zoliságrá
: :-:.: hi..rern ví]gyln befi]e részt az iskola énekta-
:-.: ]:, ,1 tánclern€zekan kívül sondoskodjanak !é-
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:,, , 1 ,,,l i,, l,,
, p",^ p,' \,Lo]_l -m:zet zeN,:lra.i szít]j.]i.)

, ]\', 
,Jl,b:-,,

a]].],t2nál 1ég' üg),es da]trli]:ó ll]sz-taq iáll!]hatj!lD.s::lá. A hrr:ad,is a: i3].:oli iajns:, 1iaay c.|e a2 a]-, " ,, l-L. -, ,,l .i,, ,,: ,,

" 
,é éóó, ^ , l,,_
i, , ,' , l ,, ',, ,ó,, l.,, , , 1, 1,1elcklr.n,iájékcz.ti t.slD.r.la!).

Alz o§tály'!éJ]l..1. kjs tr,éiás nee]--Petésl. is késrit]rci-
.ek e:},:!n u]l a nijl,eid.]rct, A .9.n]|q.!ixt 5z issze-
jii,._"t.l .rr.|iedeti.},-\ lrargJ]niában lj5ztir lrj a ..nóka-., .:, ', ,\ " .]ra

!]it ]lin.]intj a .}i]..,a!rcs!.ig .]őtl, köteies lti.D..1rni óS!z .] 
jii.célioi lróz.7en]éIe'\i]1 L...ját.nia. A2 :liar!c_Á-( 

.| ;( . : |,o,- "] /, -, l.
d"'] . L'

:" ' ,,_"; ij,
, :,,,l,,:-

a meqhjró be.lutnl::!ai:.. l.]ad.rlr a ..liókrnestcr''-neh,,-d . é ,, ,|, 9,,,,j,
i]i!a Yi3szaLsonl.g!].i. I1ehogl- c.jj]nila!siPbó1 í2lé!t.].n
5jánié]r,]-r._ái brlli2sr.r:k fé] | nrilvá.ossag .től1 )Á ci,i].lrá] k.rdócjók cé]L]tái ,_.6 óIakol és lcgké_
si]rrb éilél]rol Jej.ződjék be,

:.:.]. óiatlan pj]]ahaibal illegcsapjálr, szenéi be-
: ..i]Jsarják. külőnbö2ő nókás,tel3datokái kell
:]iia sl,b.) A, €8ycs ceye|eneken és faku]tásokon

...:.]]l heg.vonárryei vaDnak .Zeknek az összejövete,
::: lz.]i lelkütatása. íenhta.tása mel]eit az új ötle-
:]:! 1,.!Zóbbá és egJ-ónibbé leheti]r cg','eter1i fiatal-

: :.: !:llraliozásál is. r\ iánc.]s ösjzcjöl.ctcleket színe-
: .:l.. szüretéb.n bcn.Jtalotl ki_. szaiiri]rüs jel,"nei.

,,, , ,lóó!,, .,,,llF,!l ,(, ,:) .:o
. : .-r., t:aiLS ljáildéliá|er'-alr kios2ttisn ke]]ő ,,tanács-

lPéldju] a t'lr.fiulatság.kai akic]ti])'.zó liúknak
-.j!n. lázós ]€alny\áknak szépen bécs.nagolt íá-

: ; ál.Észuszókokrrak ilélás formábar átadott ái-
.: -\r sib,) De lchei ve$es ]e,elczóst is hirdeiqi és

. ]1.1 lraP.tt JeltúZhttó s7jLn.,t láirva a l€velezó-
: : :] i]].iijnc]r íri relsct 5 i}ilyánossáÉ elóit f.1o1-

: C!5L Yersben sz:bad ilr.nkol levelezni. s aki a
: krpta. a po§lits n..l].tr állía ke]] véqighxi]gal-
'.? j/lé:lelen lig§u:ok ie],ry.lsását a rcnd€ző b]-

j :".-icn]i nlilNáqok vééén ha€_íont',nt.os a téncos
]1:. ]\z uiolsó t:inc után a Rákólzi-i.dulóra az

:: ,-.::lok kézf.gás§nl lán.ói a]lrotnek. lrí_Pyózla végjg,
l. it |.rn.q 1la9],- 

'efme]ren: 
és az elótáncos ve-

. : le-rDnrt]üaL e luha,íll]a, A sór iógól ]evő lán-
::::]|i ie]:e]i'.en ].c]tja l !ii1:l]ri. uég i ruhatár_

: . r:í iril]an!i1,! röréi.t csinii] -'s .2 elrre ie]csnttaió
- . :.92 lolto| a diákbáha.

Ilu.t.neken & liiisltolú.kon a haevományos é\,nyi'tó
. 
, 
| ", ], 

, ,: ,u, o |r,.-. ,or; \,e..o-,, "a] ,,ió,.l |,o bl ,, "ok mol,,t ko,benavaiják fe]. (Ta]árba bliöliji.l tlt.]ósok tl.éfá§ jótanáccsal

34

_: iljúsági ialálkozókon, nrajáiisck.n g},akran tá-
: . _. .] Ze.hatiuk a nap szór,akozásaii.

:a.]tlz9i ol},anLol rendrzzünk. mikor a tűzhöz
. :.:-Za tlaialo]lát máI sok körős élnén}, kapcsoija
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- ; : h.z\alrak i kánónok, iréfás j]ignrr§ok, ki_
' : .':i]: Ebbe a közös éleklésbe i]]€sszük Le áz

::::] ]511nokat, Szárálaiokat, Iövid ilóiálrai, Szóló
' : ..!i tá.cot, !:lókii]iat, iliékoknt, Az áiek veze-

.:,-kai harDóDikás so]< §cgítséget adhal a tá-

]] ] :::..ftűz e]őtt már vo]i szin!.ádi nús.I, §z oti
.: : .! i:méie]jük a tábóriű2né]. .sa]t a nóiázás,
. :]],1\ák (pó]dáu] Dlinalrroii, ostiona, 1ró2ós tü§7-

.:.§uiti!Zók sib,) töitsók lri- Ha a ré§rt./e!ók
:q,; ho27a. ós a hcly is a]ka]mas Iá, tÉ..!a t!
: : rábo|1űz kijzijisé:e, _{ ]rözns jó]iedr]l.k
: ]iii_"jeziji i]l,er]ior a |á!.js tö]]regiátékók
:,.i, Kaii{a_zó), !üI|árco]<, A plros tálcck l:ö-
::']:]n a gyols. vidá.n, népi.lc.]etú i:il,sastáD-' ]:l: i.]jobban a iáb..tűZ hans.Jlalába (csáIdá3,

1 : .- l..le,:zül<. ho8y e tá:oltűz knlűl
,: Tálass?u\ r.,4g a tabórlú, h€]yái,

: : :.:é! ]écyei ,_ n.h.!v a |elyszűke
: ]::: :i b3]csci.t okozzon,

ig€,1 mnga§

nrrlatsággal

világíiá§sa1

: : :::z kőIüli iáncólás á jólredvnek
- :::ijrése. n€ra húzódhgt s.lriig,

' ': 1r-r_1; pÉrc ülán rrásJP_jta
:: :. :tlncoi, l].ssz:L.I] iátcolásla a

-.: ' .:: j...Dé]yeken rnegl_.]e]ó sima,
" : : :lic:efet r.n.lczrünk b.,

enné].ezei.ssé tehetjj]ik a hagyomá-
:i ?iIl] cc..nó.ji],k.1. (P.]]iá,-11 1ijúsági ta-

] l:'., l]]i2e1 ka!Lllá]h,a, kézj.qással ti]bbszörös
: ] :': i.""e2il,\ó,.r:t á Dl iI:iZ jnc:lói éreke]jü]r
i- , ] : . :ái!riü?.i. vaqy ]rözös tánc 'ljn 

cs.!o.-
: ] ::... ,:;r_.djenek .!ót a rj,,2l,:e-Jő]l,)

|án-
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cokl", \p p,, , ,,U! :I " , _,\.do'' t" b,
í.,oj,,, ,, ,, - " , <,, . .,d ,, k, :
náB'" " ,.l:n| ] :,,,, !.
F.rt 1áboltii?éi.ez !is2.nt ne l:]kiu.k naev nlljgilát, .j
lábcltíizhii? el.gendő tii]]e]ót ].e]] előkészíi!,]li. r€hogy
idő előit clfóg].,jon, A n]űsol közben két há.om .,túz-..e,,,-.,ó1] .? .,-b {é7r l:]:_, :-.lA 'U1 , " 

,-n,L'1, :,,, : á pt ,,, :], l ",,Vidtln mií§ornl]] fe]lib.9 e ]irP ;ikoi ko|no]Yla |'.í_
9j'|Ut é,o| ! , ik h,, i .,o 1" ,,, ,r_

lrnneni iáboftüzétet é|delres.bbé t_.h€liirk tű2sz!
nczé§sel (küiőnbő,ii vegvi anra!.knt szórunlr á iű?be),
fászénból és cln:.S fűlószp.lb.j] ]riiekott lánsoló és pa-
ráz.<]ó feliratokka1. rak_Álá]r!ial stb,

A iáboriúz bel€ifzié-Je] a tűzraesté.ék teljesen o]1_
sák ki. iüzci, és a ]rb]i.li 1ajz h.]],(:|é kói sziIaz la]i 1.
gvenek kelcs,tbc..? iel:ji. h.:r.iz .j.l]éges tiízkáI tteu
a mi tüzűn]rbLil száInlz.tt,

A grelheklrálókról

A7 ália}ános iskolák j.lsőbb .,!Ztá]!ai.ak trrlliii_ lóleq a leánvok s7illén sj]er.tnéné]. tér.olrLi, az .Vr,rv, |"é_-,, :,,,r,,a Lió,,,ó,l,,, .,,],,:_
,o\ ,:,,;_, l,,|. | :

vesszük a evelm.k.k saiái.ssj,:qait, ]retj€tes §-.ij.a\o-
2íst és mara.landó élrlén-ier.et .\.új1_]l:t!* De]li].,

Mik a g\.?!laeirbál.k sajít.:sás:]i])
sokban hásonlí1!|ák a f.]]];itcir biljIi|t]. .1F e9é-

:,é_ ,J s-_.,|p,,],o,,--"\..,,, ll -.,-
gatójll]r, A nae:,cbblklráliain eg.i]. cé] a lji]lí ós 1en_
nyok őss,eismelkedése baráltiozása, .\ §l,.lmeke]l.é]
38

:] j:én_v lrcrNl eiő|,]rbe, h311em inkább l} közös,
::a]i.: ..7ó!,3k.zá;.; ól 9 '|íici-,: m.z!ásra liló
.]a!jté:ie a 1ő .é] E: a kü]i.!iéÉ hetál'ozzi reg: :.]]!.:ie a lo ae] i: i1 K!r]rL!::L]

:].: s!jú1,_.j J.lá,lrtait i]. Ha .zt !a!tjuk s,]eln
-:j lttdjLri< o]Claó! az egl,És köZös§é3elrhe! fe],]e-

::.]]1.].:bá]ok l.nde2-Áse nem új dol.q, Ts!o1ák.
' .:?1t náI !óqei1 {.ela]lioz!.k ve]e, sat idónként

|..j]: és 1ómegszervez.t is lendcz iin!.!ól.ves

,.]' !éldául 1955-1ran is 1!i6-1.al 1DISZ éJ a2
: .:rt]t ka!ács.nyi ]<aln.!á]ja, am€l)et a buda
.:::]::\ ]egjlbb tanulói |és,ér. r€nde,te]r az cr-

] i.elrleLck részaió] akaLr l,ároion, aka:I íalüi
.:, ,j,,, ,, ,,"| |, lf" 

,i l._ - ,o ..,,

., ::.éiek el,elm.]r]rti]o! sróra](!,ni. igyelr€z-
. in.ió legjcbb alkalmai negiet'entenj a mrt]ijt-

... rI.\,es ha a \,árosi fritörij iDnácS.k szo-

romegszervg:L
.: : :.,-.Inekelr !észére, I]IeD jó] sik.rült g!€l-

'] :]iíűkidnc]i a hclii telÁc!].k riú,J'liidósürr'ji
. :] aj n_"glelclő lzAkm!i l,czetésse1 ,!v_,n]r"i
i.:::tsai bali le!4e7ne]i á .s].,er]i.kéknek is, Ion

. i?.ket a balok:i a rrlos vag.í teri]l?'| teÉszelrbrrlos vagy teri]l?', teÉszelrb
: ,]]á5á., t!r:i.s v:§r, sz.kszeíle.]et Sj.é!.házá_

::]-ék, iii]]d.nesei:Ie.ti, 3b.1 nlr rrsa a he]'J
:] :]ireqi hangullt.r1] kelt, A he]íisé!] ]<i!lil:lsz-
':.']. \ogy n lía.t.rnrn ]rj\,ül t]ibi-, i,::..|'.r te-
: :,.! a já:ók, n]e5e é5 .gréb iá|s!s ,:zóllkoz::.s

l t.rcm íiíszítase ],"9}-.. egís7elíí, .er.s,
.]::.i j]lij, IleIii]]iili 3 !jj]atl,v. rásáli je]]egí

:.j.!aj:]essóqel encji a2 iiLrr.-épi ölli]2é]i
. !-'.: ]:il,jlík tel ta.!t!ir}IJii: fjq:,,.]nét

:] .g\.on.iconáz!t! hj]i ílh3, \?..en a
:]]a egyszerű, tigzle öliöie| vag],, út'|a|ó

3§
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-l-.::s';1ék, Ka.ikáZó, a külörrbörő vIT iáté]rok Az ői .:]ea éú€k .l legDag:/obb si]<grt, ,A. bá]on kezdemé,
. :::-: k.2ös jáiékok, kol].Ltív iáncok ]egyel]ek egy-,:. :r hoev iZ is beá]ihassoii, áiri először láija, .{zórij i:: . játékokat se engedjü]i tú] hoslzúra nyúld, ne-: . : bál j.llege eliű.jijn. és .)z álla.d/] kötött locla]-: : : :4:.,e;nekek tcrhé.e legl.r.

]':l;,- óldeklódést ke]terek e gy€Imekek kórétler1 a
]: l i.íncck szó]r. szin€s Yáli.zaiainak bc.]ütaiój és

: ':'.|:cnyci. EZe]r érdeke_qsé iszik a báli, fe]kellik
l :. ::-,,er.ő-trben a szé9 |ánco]ájj ilánti l'ágv|,t. s enrek-:. ::::€]ő i€]entósér.] van, A kerác§o!1i,i olszég,háZi
'-- : :]nn áli!]ábaD ic!_i:0 pá. tán..it. e v€rsen]re-
::1 ]:a:e 30-40 pár jn.tu]r, (csárcii]. keriiíő és tangó
:.::. ló]i ) E.;l.-€!iy versen.v.il Rz clsó 3 pár lr.poil
. i:: (Jilékok, knn],v, .liszrnűtálglak.) Tán.vel

i:!,an ne alkalmazzuk n qyengébben iárc.Lj pá-
: j'zaios kiá]]ítj,§át. n.lt .z 1eiöli őkei. Csak azok
: .:inrair, kiálijuk ki. aki]< ln!íbb].a is !.rrnnara.t-

]^: J hj,lio b,,,,, á: \,*oi, l-,,-
: .:.:.: cóntése igazságos leeyen, Iue á g:,,er!ner:elr

: ]] liii]rcseb'leir, nir.t a felnőilek, Á bl.á]ó bizoti,,] :: :jik.nbe1,.]rct kérjünk le], A !.e.s€n}.eker irijü1
- ] : :: tál...q iáiikót lende:h.iiirrli a bj] é]é.lkíté_.é..

:-:.. a]iádályláncok. péIcs.réló játékok), tYg].et,
] . ]aban .rla, hce]í nc zsaiid]ll\ inl s.n Terse- :.: :1 len túlzoiian kötöti írg]alkozással á báli, ve-

- ::,.,eie.lbe azi is, hc§]., a neqbn,alt.l1( €]é3 jó] is
-, . .]9vnr,isi, !ee],, ]redjg pé]cá],tl cqy-eg_v !á..sb&tl

: i'ii]]./ jó tanl]i}1 ]lívlr]i-e as.?. !.i.drn .sr],.|b,: : ]:. e3] .arv jdc€icn ]lo]]ektív;lra ke.,:iliet:,
. g!.l.]e]{ek s2ólali.z].a..ásá! r.ú]. igei n.Ey jel_"D-

'.: ,:r .] jó1 retcezett q}-€inekbli].]rnek iilúsáqunk
'- ] :]..ol .eneléinb--]r, a renjrleii ti.sTl..,r. J,.]é]e|]z--::::: a: új lomáinak kjelakításábsn i,s. A üuika
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7'j]]]a :,/ l|]i]!;k na!r.]n( .j2.!'iill,ejre hauul. cc a báio-
i:.. :l .]'] l:.l] ..ai].]]li].. i].]. ]P rl]/ol.]..]ra v:er !lö
1e].!s.q.:€ i].:r. i j]re.] i..]]r.n.] tán.ilj:1]< a ca.lldást,
]\zt 1!i!a!2b:i|:. L.._v a srercLlé]i ii,i]lnnre] .sá1.1ás.z-
n:'!k, ]-e .ri. idejé]]en rrégiliíliák ő!i.t. és tLldrr]síij;lk
l].!].i]i |, !..:]:il 1li]]1] j!},]]inséeói. -^ 1. erlr.kbúl.k jó
]d-],],]3r.l. i].,:.Z:i.:.rii 1].].t]ünle' a]]lt!r, i|..]., ifjúsíeur]li
;

lg}'|f :]lr],..] riá!i:.a.rá i.gi]'ii]i,

."! I;il clőké3zílórc

Ilindez ! solt széo eh, j1].gbukik a2onbai. |3 . táli
vlql,aLá!. kiseblr s2:abjsú i|jlcos óssr_.jan,a1.]]i ;! ne.l
kesZiijiik e]ő li9]]i;en,

1,"j !T ljjrd.j]ic k.1} gon.j.]I]]lr,r a2 .]óln:::jté!]l!|]
...]gl.nloslbb o2 :rlkijn]!3 bó-lt?í.11). t,;l1cl.|.):1 \:,.-

t.jsi|aija ,1 Ie],".1 ]jel.sa.]ó l:ép.ssé!\.]r.z .la.i.n llj-,]Dk
n.gl] ]ri'2]]ni.é!]!i, j|l fáhs21|lltu.]r a ián.he\,ek \ö_

, ] ,, 'p, ,,:,|],l, ,

..ak iqy |.!.n áu lerdÉ]kezÓ]|., h1,]ein .l.hán),]a fo_
]lo5ó ,egl, kü]öl! s7oltra, ét]l€zij ]].l!, .]. ]:x:r]abb bifó
és |iljlatár is ."a]] Jó ha ezet: filll.tr .]]:.ll:| ]tii]ö. :z.-'bji ]! bjzt!rjl]úiun]i, .11.1 a latz!r.fó]! köZb.n !iht ti,
i-.tő bei-á]9.iós|., ..et].g Ll]!a:5 .]a]]]ásIn vagv tá.si!-
jíié].|J j! i.s:.jiih€in.k. A 1!n.i...!] el]]iil.j|b3n n iL]n,
c_.1óké ]€!'I!ll l'i. rújo]i!]i azt 1.jle.]:Zta].kka], sZóL.].-
]i.j, a]Di, innivelól ne cl]:.cjijl1]< be a |e.enbe.

De ha rl.sio]ljbb kólú]:]én}.-.k kizi |en.].izü]r is a
bált. a tisziasiq.ri. az cgósrsó3üg_íi köí.tclnénl,_.1.1
alapvetőknek ke]] tekint.tii, A táncieie.r De.i]aj.11 j ]e,
her.]jsé?,"khez ]riir.st poúal:nilsuk. a :lelesl.ges Doll.eó
!álg]airÉt iárolitsuk el, A -<Ze]lőléj]]jl a h!] .:óii éS .1]':t
i3 gorrc]oskocni ]re]l.
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' ,:.e:]1 d.i!::itasal..r1, n2 eg_\-s?erilsóP. a jó íZlés 1,e,
:. . r5en kél]r:ik ki e helyi szik.nr'..]I.k ia.ácsát iS,

1 : :: :i ;a,Zóraúvószi, iparmú!és7i, raizlaiú.i vegy
: l,: ] .: d_4\oTációst kélderzúnk fi.e,) A kiYiielezé3t

' ::]lii szíi-esca vállelja a -ePlril.cti fiat5lsá: ógY
: '! .li\ujlas 1.!-rc]] nssz|a]].'bi. a bál ta|talnáva].: -:'i]ie!i ba].n |.ás .]i!zités 1.c_ren, mini l l.'J'_
: ; ]]: vi:],--á??L]n]], h.q! l i!|émbe! maradó i.l

: ,: 1ql. !:épck ]]c l.qY.!.k e1l.atétben a !_é..lez-
' ]]::':1iia], {Pa]cául élil..s rnllatsi§|n re h!P]v-

, ' :1]:.i n ..lliikaj 1,e2etők, ,!űvósz.ti !aglsáqo].
: ]:1l i.|nr:ic;!]. bru.lító jelmondal.knl )

:.] :lótésziiő rllnk3 lor|.s rész.. ]r.q_v meg]l3tá-
: : ].r_-L.'r. .2 r:i]őkózö.ség helyét, Goodoskodi,]nk

,jrilií].'i l]], iíréslii1, ni|:rclonckról, A Ieidezó, : j"É].].. tEiie.]j,]n ki |7 .g:zes kiilső fcltétet.k.e.
-- ,:?! ]r,i!Já e]látá:?, rj],Éq, coii]lon, kónf.iii.

: ] lór.rrr;r]]rok !ib, á|rsjtáse,)

: :1 h_"]l,_á]].k l].D.s, kiIüli-"kiDiő elil,ós7íl ésóí€l
,: : :.1 ri]í2i !!i kéI az jilőDontoi is. ,^, lrerdós és a

.. ,s i]r..|é]a,.s l,:g.,en, A l]él befejÉzóséi iél.nr,ő
,-r. s a? !lá.a kör]etlrciij itd|ló e]ól:észi.óse

. ' .1 í4rlt.s, Éint a bii]Dyitó. A if]hijttelr iés7éIe
:,] ..Lll:t]áq.k:]i i] he]v_és, h:] haj|sli ii ó|akof

- '. !.e1,.1ő1.9 .:]rnllaszr]neti na. elóéstéjói r,n-
, l b:il] h..:! r .].19..i]L ó, !j diák"k t.]]ije. iri
,.. .:]:]r l)1d._ir:t, H. a hell,_.1' ós id1,11l.nt.t Iög7i

]ia..\4.]|3tur1]. a 1|.]..!.i t ól! ól, ! 11 e,l|Lí1 1ó s|óL
,.,..n.l|a.líóI. ! h?l1lli:! és d h-evli sl!i,:ós.lltl'1
:,,i:J.:i.ljlj]L .aftllilfíí |a,j1] n!ill,ó.11.s bólólílt.

- . :: 1!í r Ln], 4l|!.T a1l1:.,!; n_cqlafuót b..sátL!nl.: ki.
, ,...ra1!( . }ra].. s.r!.j.n 1í|!]rnL- D. nl]i!|!1na!j

- ,! |.-c!ál|ql]!|l:, ki x l,.í.fr b.!.lnil.ó 1|lP.33Óal.,
- ',: ]l.|]it.:.1i !:iíli' n.qhi],óÍ. El|br jreqhlt.!-

'' !.11!i,:) .. rcxa!.ö.é!]től k.1,1 iqaíleiii l ,,,eah.i
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1'ót. Közör!:éailnle| ?eulj;-ilá 1:!.J!, kaglh4 o bák)n neln
i'1-"--,.9''.''':' ].l 2-,..-.g.]
he,J--,_ -.. .,"a t.J -. _-..-"J rón-
tóstl]x tucjÍ a bd| e!'j!!, r.!.! l1álluan j.lenllek ft.g.

A mcghívók iz]éses óS szép ki\-it.]e2é.,e úár nla-
gában is von7ó, LeBtő'.b<2öl }].j]] a pénzen, haren az
{zlós€n és co..co§ság.. niL]ik ez js, Pó]dár.r] áz isko]ai
bá]o]r neghivóit e]]rélzíthctik :.asr_!]r a di.l]r.k i§, A szérr
né | -,,|, ,n k , ,, l-, .- 

^ 
,i, 

":, t, i
gondcél í.oti. szöveg suqár.z?tiii azt a ke.lv€s fiqr.lne|,
ar é1l\, l a bál, l ,l,, ,!, ,,,"i, T á/ ó,,,, ól l Id,l
KISZ verí-elek fiat!]sáqa i3 sziver€D rajzoi, íest, ha
íigycimükei íe]irííj.rlr .r]e,

Éljünk a reehivás lier:,,ományos fornajá\-a]i o rjg_
musos hi!ógatással 

'J, 
I]é]dóiit a falut, váey a2 üzemet

hár.,m_néqJ'. |il.ntl,.Zó pól is véeigjíhatja, Az ügy*
sen iiegío€.]nrazott velsc]., a: ólő b€széd közveile;;3e
|i"y '' ,: ,

, t ' ,,o:, r:, li, dr
tog,! . hll1Ji |:.lj!ól i a h,íx..]a.tóg..- |ri is á báj jel]cq,"
és á helyi accttsások sz:hjr:k meg,

ia.!;r,J.!a*!éR,:x]i gai,c,

A jó bíl .]őle]iélei€. h.s}, a rcndező sz€rv ére?ze a
f€]elősséeet a do]gozók sZí.\,oie]es s7ó|ak.zísónak m9g-
t.rrr.]é!óórt, ]:"zéli ie c:lk eel-]rét iiaco].,i szelelő {ia_
ia] vá]]ála helye2ze az .lőkés?íióst és l.b!]]],o]itást, ha-
,,-*. 4_ i n,,l,t]- b , |'o b' 1, . ,,j ,'qé,

népt.in.okLató, íd.]..lll Q nópi egyú.xes xezetl)je lag1] pi-

Az előkészitő bizol1sáq tagjai a rrrl]nka ke,.]ctén
osszák íe] cg},mtis ]!őza]:l, ) munkal Eg!,-a.],v biz.ti9ági
44

:.- 3 sajál haiáskör.én bÉlúl lelal(isen irié,ked]ék. de
::,k.dései ál]jaiak ixlrhalgbri ez .gé92 lendezvé!,
,:jiűlóseive]. igy pólcául egyik bizoltsági tag J.leljeü
::,,e.n{rel kap.solatos összes üer.kért, a másik e z.-

:. :]_!] t. ismét má.(ik a nreahívókéft stb- A bá] tartajni.j :e]r bi2iosíijása az egés, gá|.ta szívügíe ]e§!,en, .]t.' p ó j ,," k- j,, ,,,, ], ,;.,r. :o, ;_r_
" ,,s ,,,,,'1,o\, , . | "., k ó";,:,:ló,: n,. ,, -, k,,.ls.nyek, a bál befejezése,)

] : előkószjió bizotiság kél.je fe] a lendaző eárda. :: A íe11,.1.zij gíídőba ne a legjobb tón.o!: Jtr.:ú|-' .':]].t .dla;.:iir. haP".n,, in',:ó\b a ko1|lalrabb, óle!-
: L' ;: !?]..t, jidt.I hózasakai, (22-2i ó.,,es:ker. akilr_

: ]:1 kűZbcn tnár ne1,.sai: a táa.o:l j:lt áz eszük.
' . ' .. :| házigdzd.a tis.tét is el tli ják li!r.i.)

.]:]iar kérjűir le1. akik melr=i€]elő n.d.Iukka] al_
. ] :]: arla is, liogy eseLieges nózcteltéréseiret etsi-: ..:, § íel|aiáijak dtagulrat, ha va]gnrli e1 lre]] íD-

,_.]!].]éii a2 aka.ié]roskodási, a iiszl!égce] vali]. .,:, ük is szórakozzarák, táico]j;L]at<, .]e ne csak
. , : ]ialükke], harreln it]ncoljanak o]Iai ]án}-.L]la]

. .: ;e]ló isnleletsóg hí.jarr nei11 ké.ne\ fe], nz.ir_
_ . -:t:]zen.]i egl.].]ő táncosoi.at be-utaini,
, :]i alra, ]rc8y az idóscbb kisérók Szánrára ]e-

...:,. hosy a lermci jól szejlóZt€s§ék slb. Knlő-: :'. _.].[ §z il,-]togy.!5zió]ila, nehogy kei]enrei_
] :=]r :i.tszódianak ]e a bálon. A ló1,.nd.,irve1

: ]i]:air t: kap.Sohi..l, és ha o]],ah ejel.]rbcn
. :: :.:]]. :lr]etlej,nai ely i.ende:ó szava ke!és

,b l".,,,",;,o,,_-,
L:jE}:€dJ.lrck. ]-ghctólcg minden ligyel-
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t]]ezt.tós c!ni. az !11cri] lüje
z.l,";rjr. nee a',;ilr,

A jó]rl,.l,,,j,z ei.r,cr]_q.19

amíg e3 náSo]r jói7]é!éi éi

ha]]ttai.a ijfiénjéli, ós n_"

nrjncladdig meger9ec.it,
szóia]loz:l§ti'| nen Sól'1i és

A iá]!k 1'..z,.]|. t.rircé]: l:ópe7ó ki]zijn,óg biztósi-
ids. e9lrir.,r (! blll ::.ia Inai!á|\.-k, haq|.,!í.ín,JrÁ b|,|jósí-

ió3íL i; j.l.,lí. E:i.! ,]1 elólé;ziIij tjil.]1tsás, a !i;r,en,

dezj és n r.il.i.?j]i i.]|cl;e.]jer].]. !i|a, htr; l.ird3zo]i
ott leg:,'.l.lr n bá1..,.]].:ilr lnlq.t]riásükkai é5 !isc]lr_'-
.lésüklcl e/| a há.grr]atDi t.lérJhelik nreg, A tiLi"ló
kijzöiséli §.lii'cé| kii]ezl]etiE !é],lául a néPtá8c,s,pi,1
tok ta!'i|i lagl 2 önteaa]..i|,, Fú!é]Zci .nás agi:l-il]
l]Dlgo,-ó]r is .\!l].c ! i.linct:. |.].:,.rn.k |é.Zt,.t1,i'ii, ]\1jr_

l.-r]ra!j..n oh.]r.,\ a'kj]t]]ez . s2é,), izlé\es, ku]'-ü,áit
.n].1\r:i]. li]z.}ebb á11, rii]]aj.(]s.r] !] icöscb:eii 1ilzats

.lozasit iie]] ]e+,il!Li|]L, Dleq \.1] n.!lnrá:Dur,li, \.ív
néD] é]i:li.o§.]kr,llr kiv|.njrrt ő]ie'i be-.,.rDi a r! 3ts'ig'L,3.

]ranen1 ]e]briiLijllrak, ]]ó]dl:nl]tetó szótik.lzis'j'Ií,ak k,:l]

n.rl.ferli.]1i. a b:1 .]ap]]l]1g]!]atéi, Uqra!igv bcs,éi,
!]c-.silj]:. .,i.]klr.i ? i.:i::ti:Z,..1.1l1_.a álló. koiir1- gond01-
1r.zásil .r.]1.rozólrl1] ii. ikik j.l!.aár.lkLal. fu ]gii3r|á-
.]L!IrLra1 !é,,ji;]i.ii]r x.nul:lsá] ió n.illÉnd.zésél. -\ 1.gis-
in.rt.]'rb és ki]zszc..tet]lek i'r!.]rdó c.]]g.zóLbÓ]. a
:,zn]:.]3 ]iiiini.'!!|.jei'.ijj. j.zi.l,. 1.vis]-.i.!rból, |_"r!]eló:be!1
a'.njárólri]ót l]:kjtsu.L v|.ln.it:.é!e1,. IsI a drig.2ók
]rgjolbjninair meg,]r-€|éiéve] ]r.jlócn bi,|.sitot',n!i a bti]
!je]]iec.it, izlós.S ós kul',Lti,ált ].íoiyásál,

A bél

^ 
táha óllrc,jés ponlossáíát b!2t.3i|julr, h:] e]ij|_" ie-

telzilk, ]]ogJ, iDrr.i,ilr.s 1esz ! x]egn],itis. ]i1 a bá\r2k
.,llj:. lélkót 1,adri;]ie] !inle]i, a]l]!.I a iijl'e|.le?ó tiilüir
]ié1' ..t]ge.j.é]t'-i, l b:L] !i.:l]} iti',s !]:] á, tl| nlncs védaikség.

!5

.lö?É:];.. :t]] (\1.9:, lj ]::i]:ll;
:1.::::] . ,.] 7][;l, ]ú:! i.Baiiiát a .lin)

.:. ]: c].iii:q kiisvi]lB ]röiióiDk',í]
_: : :i.:. .:.]r!ii-ii iiclélij !.l.(,i !j].3],

|i:i ]i i.]lrriEi .zil,.g.i rx.nchet
. ..,:! li!"'..:]'! sZixj!]tsZt;.

' ]: jl]i]]..tj1 jó ]]']i]i ]án..J.!].!'i -J.g_l .
:::.!j.]], es:i]eí.Ilc a2 J.]kll.F.a Dn"i9

] i i.]]3ili.z.':l kir]á]ó iár..í]i. f.ltóiI

;::]j]j]tili: a n§:iá tálcnat L.ll neg.:]-
: - ;i,.i],"]l,:: 1e]tiis.1!.,"ies.n, a]ePo!4d |,]

::: .-. :á]r..!,,kDak, r,intba szi.p|d.r firts
: :: ].-r ; )irn,l,itó ialncD* nás.]i a LóvÉ!

l \tZ I

] : ::.]:1.,:i i. mo7ea.ji.:]i .kar, tár131nálrai
,- : c"i.Jt}.]i tán., A r]nzlii .,.,n íEé|,rlj]r.

: ,:ir te.hnilrii]rg ol:i:n r1|!s !o\.r1 allj,
, ] :]:::]1di, F5:,sz.rií\égénéi. ]rij2v.ti.jsag-Á.i]]

. l]]i!]nr!s 3 iá5.k.cv és halg]rl^r. ú..le-
: :.]1l raltá.c(,k szó|ség. és qi,:.].g!i!1:l
: .: - jl,újt ehhlz, bcq-; baLljaiakai nré]tó-
:: :::! A néDi tiLn..]rbó1 ké!2i]i| ].is konr-
. :::il: .] báli |!nÁL!]nt D.B'teremlé3óIc,

: " :]].ili lr]klllnalak |7 új x,Iaq]-rl Tá.-
: :]..j i]l1ban (Ze]len,lú.ia.ió. 195:.), !-ále
: ].::: : ]r K:tön],ítiira 12-13, sz, Jüz.lében
]: ":]: }aé]-.. t9;5.) ]!']acr.a| lüItén.lni 'iál,

.', iiöíttin., L.]rato!: Köl,rr.aq:ial. Tóil
. ::r]i .Jb.n rz es_A|l-ren nl.ilsulr |l '.ll],.

. : ii .]ían sZal:em!..I \,ál]á]ji. :;ile]i
, j :.:::].:i ilrastán.o]l ta]]í:.l.t]r. liéieiiia..

::] : ,:',]j.^ :,e]e.:i15. gi..:..: t,]:ii]]' ]:',1l]r:i.
_- ,:::!i]i.ssócet rei" .ie]i. í!]l rca_
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iibbé ném ieszi a bált. Ugyanez Vónatko,ik a kü}önbőző
lr€riDgó variációk vacy balett tánc iánítására i§, Inkább
ne ]eg},en beinuiató jelleeű nyitó tánc, csupán eey jó1
szervezett ízes c§árdás. ninthogy jól*rosszut összehozott
csopolt ízlé§lelen vagy selejtes ,,alkol.ássa1'' á]ljon ki a

A bálnyitó tánc ne legyen hosszú, üiltna a zene-
lrar csalr a taps idcjé.e szüDet.lj€n, illetve a lclhangró
taps u'!án nemsokára ke]jdjen be]e valamely közkedvelt
c§árdásba. (cé]szerű mál itt roegszólaliaini a bál.a szánt
, sláec.t'',) lbbe rendszerint nár a közönsée is bekap-
csolóJik. E,i elósegíthetjr:ik azzál is. hogy á nyiió pá.ok
€gym§st oithagyva ké4eóek fö1 a kózönsésbő] tánco§o-
kat. L:gyanígy a lendszó gárda tagjs1 is kériék fel a pá.
Délkül maredi leányolrat,

A bá]nyiió utáni kezli6 c§árdás ízét, szín€§!égét a
réDi 1'-,, oc.r,,p l, _ ri ád\ jak ,.1ec |_. 7 n ' EJ '-
jalnk azollran alra, hcqy ez ne hoini maganuiog§tá§,
a többickiő] i.a]ó elszak.dás ieg",cn, hat]e]rl nuiassaDak
példát alra, hogy nemcsák duhajkodva lch€t c§árdást
táncotn!. hanem a szép. lessú pa]los tán. s,intéo alkat-
mas el!a! hogy ]iörben §zór3kozzék is "rele a tá .os,
Ne csalr €eynással táIco]jaták, hnenr ők is ].éfiék fé1
a o;. n' kuj -. l\,, dl - . o\"

A ke,drj csáIdás után éz elórc |öezít€ii tánclend
szerint folyjék a mulatság_ ,{ bál sajátos színéi adják á
megieleló hetyle beiktatoli közös jáiékok vagy táncjá-

A szép. íziéses, válíozaios iáncla elsősoTban a tánc-
versenye]rlr.l hí\üatju]r f€l a Jigye]met, Ennek érceké
ben lendezzünk vemc!},t a legnépsz€iübb tánco]rból:
keringőből, tan§óbó], Joxil.oitból és csáIdásbó1, A ver-
senyle bene\iező plírok jól láthaió száinoknt kapjanak
(kar§zallgla íesteit szám, vagy kaTtonla tussal rajzolt
sám). Ezt a lédiak bai karjára túzzii]r íel_ Á z§úri _
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']:]] 1áncszalrcmbel,elr ós a vódróks,Ás nÉ.hány tag.ja
- . lir 1pí.rlk íté]j_. il e]so díiat .r.e]yil< !,]aD ial-, : :.bbla óS balr.a is .gíjol]nán iól rtelingő,ik. í,-

] szireserr, eevónisóeéle]i meeie].]óen ciJrázza a
:: 1tind a 1as1]:tt, mi..L a frilrÉi|). és ,á]ióz.|!s.:a.. táD.olia a |1!eót, ill.tl,É n ío\troiiót, Lehel
: ] iá.cr.,els.rryt is rcidezli, vagvis a? nleli a 1e9,

. :: '.f.iser_v€kné] i]gy.ljilnk ar]a, hoay gyol-
" : _..]_e.ek) ne áilitsák ]e sokáig a 1jncct, A ].g:: ': ].ir.ien pá. egy iröl,t iáncd a zsü.i _.]őit és--- : .]::]i!i.iijntik e1, hoey ki a2 e]só, A z§üli_elDök: .: : i?:inokat nondja b€, nkik a cönlíj!.e bPrnna_
-: : ]i. Séri§ük rreg a kiesókei azzalj hogy a ny!t-

ó',j',,\.n:,, r ': ,,,p, |',, j ,lb,-

::]itl: :].tl Etegnevczziik ők.t, A n},eriesek rósZ,Áre
:]ra!d.]1 a tánc].er.n kij7.pét. § --?y táncot .s!k

. :::. táIsastánc i.ánii ücgbe.sű]ést érlékes c]íja]}
. .-,:: .k]evclei.ke] feje77ük ki, .{z ó.téke.] díjak

,:,: i.]i:lni fogja a táncYelsen-,Jelr népszetűsógót,
: ]-:ii .{,]]jLr.i a töbu rán..ló elé azokai. alrik íz-
- i' .]t enr5.rI].: métióaD, szót]El táncolnalr,
::]::.: rDt.ti.lr .zckaak a fjn1ll].lljrk, akik-
:]:: _ í]inth.8"v a2 iglzi 9ióD tár.it |e:l is-
: ':aD3c3]< ]átszanlk a jó iáncos i,!ziióDy]ré_

j:-:,:,]l!.:őlr c2 e|]és: |n:l k]e.j..:l.tt gL1l'ía3-
. . ,': ;..9! a 1:ánctelelíben ibil jól:ban. szl-

: '.:. : a:]1 kr:l]ai te.mei birilsita.i 3z éjÍé1
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ltáni s2iinet]ren ] ihenni. de]o]n!. játszani l,]Lcyóknak.
g!n.]cst:odjllitr árrin. h.g_v a rend.ző gárdA r.i8jai közü1
mh.]jg 1cqJ€n ott valajri. airi e/ n szó!.kozáJt is üg}'e,
sen. tápintátos.n i|ányítja, A lcndezÓ ügre]j_"i arla.
h.qy a alu]!]Jl3bó] !]e ]rgyen jzlóstcl.n.ldíi.ztil, i,igi.
ei.er]eg kéi-hálorn ]irsrlig ne í]alo1j.. -ést,n!.t eqy-
Sz.lL3, haneD _ ].ülönösen ij kis iÓPi zcncl.:rli vagy
z.rlgorát adhaililk a tcrcPbc , a da].]á]i ho1 €g.vik.
h.1 nÉsi]r croport k_.2d_Aú]én}i_A2icti. i3 í!-r a han_gLrai
t]egfele]ó l:ö{lDón_v.k li.Zöit enr elk e.rik,

Fjil12]o:. é3 idaisebb.k egyarái:t s.Ér.i].\ játszanj,
s2iles€n \-cszik. ha v9. a lársasáj]baD o1:,lr, aki újabb
ó: újabi] játi,kok.\t l[.]- ,A. járékoli a pihc!/] idóben le-
h.tólPg oly|n.lr 1egl,enek. liogy ]ris he]:,e" ie!és moz_
gássa] iS szóra\ozhassannk vcliik. A kű]inbazó jlrté\os
kőn},vekbő], bjráti bcszélgetés.kbó] ig.n 5ok jó ötle-
tet me!íthetünk, A tálsa§jálékok ]röZ']] \elcsjük meg
azckat, áirelyek€i á helyi liatalok a ]e:jobbai szcret-
nek, |s.tleg hirc]€ssünI. l-e.sényt. hogy ki t,.rd több új
t:ilsasiátékot, Al:i a l.qtöbb ö|]etet hozia kipjon 1,a-
]ami jlltátnat, De vonjuk be É Fihe]:]era szóIákozá§ ide-
jé|_" e2 í,.scn edomé/gáló. nesólő, .]ltre!,a]:j _.nb€relict
is, Eqy-egy jó] elriondoit iléla !ag]- ép:.n hel_vi i,ö|-

1anel, vrgy szű|ebb tálsaságban a je]e;l1e!.klő1 1réSZ!
ieit kis trélás rigmus, öi]et.s ílii§ ig.l hengu1..t.s_iá ie-
h.tj 3 t.inc kijzbelri pihenést iS, A bál l'igí a táncilta-
].n végr.t ieieütő üLn]só táicot bildc3sük ki m:lr 2-3
táncca1 elóbb. Ha jó e hanqul.li, a2 uto]só táncban nin,
denki iészi !esz- A tánc után a ,eneku. jálsszö a Eí-

,^ ..nde7ijség ezütá!1 ne engedjen iöbb táncze.ér,
net ez n?gbon|ja a íeeyelnet, s éppen á kilsé italcs,
i,,],..,jk.có elcBek J,"]ű]keleL€cléséi sccíii elő,

,J,bho2. hcg}, a bá1 p.5tos ielo]yásái niinc á főren-
ceZó, nriDcl a többi l€ndező\ pontcsan nraguk előlt iá§_

:c

sálr, szüksóges előre €lkészíleni a íórgdtóleöna!.t. se-
gíl.jógil] lri]?ii]jiilr na]hán.,- báltiptls íorgatókönyvét, Ezek
leln&7eleser .:]|k tnjéko,|alók, mindig s mindenkol
a h_"lyi kölai]nénvekn.k. ieénYelrn€k, szokásoknak meg-
Jó,' ól \é] \,a,\,l,_,. f,,.,,jl. l_,\,|,.

(Fóváros vidéki r:árós, üdülő)
lr'I.ghívó _ tánc|cnd
l,Ieejélel' és: esti. ünnepi (il|özerben,
ZeDe: népi zenekal s tilncz€nekal

20 ói'a: A nóPi zenekal népdalckat, velbunkosokat. op,--
ieltrészlcteket játszik, (Era]aii gyütekezés. a terem_
rendezők he]];re ve,eiik aZ érkczóket,)

20.15: Á fórendezó megnyiija a báli,
20,50: Bálnyitó tánc nyitó csá|dás, (Népi tán(c§opoll

vla.ll a lánc'skol- nöl,€n.]ékei,)
J1-23: Tá,lc. A két zenekaf leh,állva játs?ik.

Iircrc],], (lz-sz"J 
' 

perc : 60 perc):
csárdás,
kerir8ő,
tangó,

]assú keringi'.

tangó,

Ki§ s2üne1 után a táncl€nd isméiléSe
23_23,10i Ism€lk.có láncjátékok (példáu] lÉg]i1 :]:]]

vagy ]|ái]cr€Ise.y (pé]dá,]] k.!,ingőlr.]), 1,:{ ::i_
, ,,l0 -:",1.:Hö'-} ,'_ A
_]30 -:I j li ,,;8), i,

!.áltozat.i csárdássa] beleje,ve
:4-1: Szúnóra,

1.,a]r ltei,eii nótáii játsSZa
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1-3: A táncsorlend ismérlése s kijzben cIo.S rendezés-
ben táncvelsen},, (Tangó, csáIdÁs )

3*5: A iáncr€nd isn1étlése, Kózben egr táncli bölgy,

5: Rákóczi induló,

Nleghi!.ás a rendezó §zervtő1 kliüldö:i rigt1u§bli-
g,,]", " ,(l-Z \"e} a/ L, o,ok
szépen íroit meehívókka],

x,I€gjelenés: népüsel€tben vas}- iinne.]; öhöreiben.
Z€n€kar: népi zenekal, kiegészíi,;e : 3 lánczene-

helyi iá.c (póldául hclyi polkaféle vag_! néDi!é Yált
kolábbi társ3stánc),

lassú kerineő.
foxtroii (vaqy az új táncok közül amel}ik a falu_

ban isme.i),
tangó.
lreiDg,őben hölgwálasz.

23,30_24: Kó7öS iáiókok. táncjáiékok, helvi trélás hko-
d5laa§ táncok, íPé]dául Hosszúhcté.íben \írvó_
l]áhc, calgahévizen FáInáiáték, Békés]ren farkas_
j,iték,)

24 _1: szii.óra.
Ahol nóc szokásban ven. .it a l€ánv.k .jrer.§zóiá
kádliáZlnk, A néDi zereka! ha]]g.tók.t ié..?j\,
veqí nleglelelően válceatott hangleme?e]i.t t.e:,e-

1-3: Tín.I_"nd isn_Ái]ése, (,Ió1 indított .sát.láss1]1)
3 1,!n T1,,"V,,,", ., l, -bolt ! ,8), ;rv-léc.
3.30-5 : Táncrehd isméités€,
5: Rákóczi induló,

2ü óla: A z.r,e]ral DépdalokaN, verbrL._:t.s]!tái
lé /]pL, Le, '",, "k, lA b.l ké obl : ,, _,_ ,. - :

:0..15: Bá]nyitils.
A nópi egyűlt€s idósebb tagjei l.Z;] |:]1]{i izes lig-
- ó, 1 , ln,ontjl, . 1 h, ;l,' ,,., { /i q, jo
íZlé9se1. nagyal módra elcink, Elie b.rll:j! ! l1?g-
j.]entckct is- (Alk]rmi báion nál. !:]i:.ln szij!€e,)
Ielkéli a népi egvúiiest, helli rá]]..:o!,]]i.t vagy
az alka]Dila§ alakuli bálnyitó ré:,]]r::, b.g"a járják
el a nyitó iáncot.
A nyiló tánc oldódjók íe] általá]ros c.á]dásbán,

:1_23,30:Tánc.
Tún.reníI h hc,lyi §zokásokhoz, iqéil,Ékhe, alkal-
na,kocia ö§szeáltítoti iánclend, !:?].jb.r ,z e§elle_

g€s helyi táncoknak is k.l]ő h€i},ei |;zlosjtui\):

k€rincő.

i3ngó,

52

najzos, tlófás meghí\,ó. (Ha kütöa neqádott iéntiia
§.in a j.lnezbtilnak] a tárg}hoz jlló rajz dís?ít..e a neg_
hívót,)

Táncre.c. szavazólapok-
x,Iegjelenós| ielm€zben ós álarc]ran, (dl|]rc kntr]L,7ó

csálr á]3Tcban megielenők söiét ruhában, nők _"iiélvi
1,,J., ,l,',,,: ,,lj,_ ,o, 1,)

7 ----ú,:-.. n.i, -vln,_n\.,
20_21 óra: A néir1 zenekal népdalokat. Yerbunkosoliat,

ope.eit!észlei.ket iát§z jk,
Hsrsona]sok (vagy má§ él.shengú JúvóSok) j.l,ik a
bál kezaietét.



Karne\,ál hei.ege a fórendezijtő] engedé]},t kéi a
bálnviiásrá. Kamevál herceget két apród kíséri, Ka|,1e_

vá] ierceee meenyiija a jeimezesek fel1,,nrr]Á,iir

A számma] ellátott jelmezesek az öSsze, tcrmekeil
L€re§ztülvonu]nek,

A biláló bizotiság. vód]rökség és néZó\ a belóp6-

,.gq:;l F;)ü l 4 gi,; "z,, oL : ,," 
:'1 ,- e| ,

'r._i,,", aii _ e_de] - r " 
,"_ lbb, lé " ó |" |, ],1,ó"

rzdr- , (q -"\d: ^p,",]L i, , ,g , ,:

,atszedő r€ndezőlrnek,)
ArelnePík," -r,,, " b ', " lt

|-ládn_k J", tl,f |\\' ", ,

:1.30] Bemutaió iánc, (Paiotás vagy \€|il]gii!,ariiclólr )

Nviiócsáldás, A benüiatótánc táncósai í|gy á/ ell,
eúre íelkért és felkészíiett táncosok járjiik, Ez 

'd_oldódik a bá]i köZön§ég csárdásába,],

tangó.
!.1ka.

kelingó.

Táncrend isméilése, Kózben egyszÉ| laj]grrálerZ,
12-24.20: Jelm€Zvelseny eTedmélryéick 1rihil',eiése a-- 

r,.] t,; oiro,,."n é d 4:z, -.É,,:r,,,ól:-l : '"ojil,
ii::nr]a--rr,. t osy *,""k, " 

lm,,,ló j"7-u| 1 jr"r
iz áso traron esélyest figyelje a rendezijsé,p, r]cnr

táncol,e ízléstelcnűj. janpeck€dve, me,i eb'Oen az

eseib€n nem pétdamulatóak, S nen helyes a kjiün_

§4

22,2u Túncí.nd:
csárdás,
keringő,
iangó,
rumba,
foxtrott,
samba,
]assú keringő,
s§ine,

Diikiosztás t:|án €qy 1jnc a grőzies ieln]ez.SclrÉ,
2:1.2I)-1,:c: Szünóra,

S7ünóIa alatl a nópi zeiekarok a tár..lók 1redlclt
nóiáit jáissZa, (.\ bá] ,,s]áeeIól" iöbbszi]l,)

1.20 2: ,A. iáncsoücnc isllél]ése, (KöZbe. hi]]gyvá]as,,)
2-2,2l: A llancja né$,.s h3tccik része .sá.c1.]!31 b€-

2.!0-5: A irirrc!€nd jsnét]ése (liözbé! hö]gyválas:r,
5: Rákóc,i indtl]ó,

.Ielnezbál ötlet,]k:
olerobá], \'iceje]enés operai .ionatkczású jelne:beb,
Crrkts:bál. (Eóképp€]1 diái!ck közótt.) [iegj,l,nós

ci!ku3zi vorlatko,ású jc}me?b.n,

Nap.is.]el?s b.rl, (Címe ]eh€t: Bcdrogkö7iől sá|,
i: r:!9, r!sy: Tolna_Earan!á bá] stb,) Megi.l€nóS néD-

Nelnzetek tglalkozója. Mcgje]enés különböző nern-
Zct_"k nóDi visélelében.

viíá9ók báLja. l'Iegjelenés \drágjclm€zben.
Irollalmi ból. Közj9mert rcgén"lhósók jc]nezében,
Film-bó], x{ae},ar történelmi íilmek jelmezeibelr,

Dllaiorf iiíéili Ánna-Dít 1956

Főrendező] P5l1ós János tá.,ctaníió,
A bált a követlrező szer§ek rendczté\i veszp|.]m

megyei tanács népműVelési osztá]],a, Hazafias NléolIont
\ies4rén meg},ei bizoltsáea, balato.|üre(]i IBUSZ. Bá-
]atonfiiredi Tanác§ népművelési o_.ztálya,

A bá] hclye: a SZoT nagyterme é§ a Balaton Ét!e-

A bál nindkét he]r,en aronos míísorrel ,ajloii-
A ú€ghívók kói színbeD kér7ülick, ,{ ké]i nlon,árós

áz clsóre, a bárna nyonásos a násodik báha ,zólt. ll€e-
hivót igényelhaitek a balatonfüledi TBLíSZ iloctájában.
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{ belópőclíj 15,- Fi 1,o1t- A renllező gárda a ]_.ilatonfii-
:ed! íélfikóIus tagjai 1rözü1 kerű}t ki,

A Jófiilk Sijl_á| ölrö!-:b.t..t hót ]iis_ l.ag_\, iag)'es-
é]::i Nháb.n je]eniek r€g.

A beiiiTaiot liláqfüzó.ból késziilt diadlrklbu djs2í-
:ette. a tclnet pedjí pélmák ós kerti nii?éllYst teir]ék
:.n..él.iéssé. A villán,rkörté].et ]anDj.r!k!:l] lcnék ]re

A z.nét eElj 7 teqú tánc?enekal és egv 12 tagú Fé|i
.É.ek.r s71)!gá}tetia,

A bá1 a kö.,,etke,ó niódon f.lvt 1e:

A H!:jfies NóÉ|.ont meqvei bi7.ttsádánEk eqwik
ké:\.!e]ői. ii!t,]özö]tc á közönséAet I/ iár íinijr. a,-]j-

b.. !.1.i 'riiltő A.ná]rat kószöniij versói j.onat. .-] d.,
<;r\ó T.i§2]ó, ]!ái.1 á íőrenccző két.,1sóbál.§ ].i:lcáry-
.1,,] a liarján e {ől,éílnök e]é ment, és eng.dó]!i kéIt a

Ü.reDél_ves nyitó táncot f.utatoit lre a Bekorv
\épl Eglültes. Táncuk után a teren ].ót cldalár s..fá
lát kéreztek, A so.fa] kij2öit von!]i be az c]sőbálózók
csr..rtjl, Tlét 8 10 óv köfűli kis l,,őí,Á1-: \,czette be
ó'rei ,{ \,őfélv b.iokat m.zei bokréta és a Balátolfiir-"-
ce. rr-.raló vendéqclr nerrz.tisége sue!!.ti §2jres sza,
l::-\ .]írzite]ték, Az .lsijbálózók ií|iik . nljtó .sá.-
cá!: TíDc \,éló. a P.kóny ngy,ijtt_"S. n:rjc a bá]j ]rö-
za.:;! is ]rek!!._r.ló.lcrjt a .sárdrisbl,

! bátt minckét helv€n vj!ágtánc, ijnAó-, kerlnqő_ és

csáljai{ers..y tetl€ színesSé,

D:!!:!1]:|o]!,! viz.sgtlr:!ijá

],''j3. jatláI:3-JLi, Budapesig!, a IL l:er. Tánctnúí-
:é: :.,lli]]:]rizalségben, Összcál]i',!lta ós ]eve7elte: 11a,
1-]: j _].lldor iáncia. Íió,

aa

Amiq a vizsgárók é§ a vencégck gyülekeziek, a ze-
nekal nópdalokat. op.Iett.kel és né|i€S műcalokai ját_

A ll_t,,,l |,Á i J, ö/, , - 1 \,7,d -Á\Ji 3 á _P8jp_
lenl V,-.]Z,p,ió, A l;n,,érd 1kdllkezl;.olL:

Ktringő,

ánq.l ke.ingó,

swinE,

10_10 ]áI b.mrrtat.lt cgy ryienüetiei. |atsalei tán,cót és s\viní iisszea]]itást,

,. Eztttán isDételték á iáncren.]et, Sziinet után Yiríq_
':"" L! -^ ,,\-_,, i,,], ^"j.l ) ,;_,.,." i ltlo_
dó,,, K, _,.",, ] lo.,,, .,_,,,, |/,j,in,,__\q,_:.,,",]_,,- i|d ó,1, k,,,n,,,l l,s rl,A^r,o|, A l.,_c_,é] d l,-Ál]ó p jn-i áLr , . ,,lé-.) ic

l:__].:"' ,A \__ : 1k á4 .r- l_;_.|ild-, ," ;, dl,_Lrl 7'. , Vo l, A ,i_ ,r., J^, i.-á,ó.,ék . 1iz,]_bé, l1r_

A dijak a ]iövetkezők 1,ó]taki 18 oklevél á táncver,q}'pk .l Á 3 \-',, -.l . j,irlk, 6 jU, .^* 
"|^_ ,, cl ,

l ,"",", t' ,,,. 
".-- 

**it ;. 
"ly.l]bú2 c.okrládé 3 \i,.].]tlnc e...t".a;"t,

A tárczenór6l

A jól e]őkószíteti mu]ntság is rosszul sikerül. ha
nem bizt.síllnk ]r]eP]fcle]ó z.nÉLa!t, Fálun inkább a
hclvi nópi z€nelral vag}, az ún. ..mePYar lren.]a'' isneri
t€gjo5ban a kecle]i iúncdatokai. ők t\dnak..talp a]af'játsr3ni,



városon a különböző ö§szeállítású lánczen€karok és

"a.i "l""ir"_r. 
a legkedvertebbek- Ha nagyszabáSú báli

""ia""ii"x. -i"atet zen€kar je]enléte kivánaios, mcrt
:er nrg,o']o !!l, ,/",o, ";ol L,|rí", üni A jo | éol

,iiekar ielcnt"r" q7|.lF bi,,o,tté\. Loc 1 Ipm7Alj ';r-
._ l,inmi: "cáldl 

,, a --q:í-,,'L \,j',euL'",z,'p,n,
ízléSesen és ucyanotyan kedwel jáfja a kő,ónség, milt
a többi társastáncot,

A szokáSos táncz€nekad összeállíiásoknál ügyeijünk
.r'., hógv a li'-u,-halgs?,rPk n, .alkod'"j ék e' ,
,"nekarb.n, Á .,ép hárq"""|, a melóo';' o:zto,,,,Uk né-
hány dallaü-hángszerre1 (klarinét, hegedú, saxolon).

A tánczenekafokban a legtőbb muzsikus tóbb
hangszeren is járszik, íey elérheijlik, hogr* a 4-5 t.gíl
zenekal iöbbféle színt is adhat, Ha módunkban á]1 o]y^n
kis egyúttcst összehozni. emelybcn hegedű, kláíilléi,
zoneófa, dob Szelepel, úgy a csáfdást és a moder,1 tán_
cokat egyáránt izléSesen kísérhetik. TelméSzeiese]l .
zeneka.ok nagyságát a telem hangzáSi viszonyajlioz
kell alányíiani. vigyázzunk a mikrofon mecf€leló elhe-

A zenekalok műsolösszeállítását a jó ízlés vezesse,

De ezt ne bízzuk csupán a mllzsikátó zenészek vagy a

naeyközönség izlésér€, hanem igyekez?üilk olyan nlű-

"eú, .zakkéoze I inu-ciktl<t -eerypl.i a oJi bi20il_
<,rh: rki "7ikmdi tuda.dvll, tul,u-po' li'j"' láJÁk,,,
zoúságával segíth€t mind a músoranyag ki\,álaszlásá-
tan. mind az eAészséges, szép jáiékstilus megteremtésé-
ben. A megfelelő kották, tánczene-számok beszeT,ésé-
ben is jó tánácsokkal szolgá] 3 ZenenűvéSzek Szákszel-
vezéte (Bp, Gorkij íasor 38,), vidéken a szakszelv.zet
h€]yj kirendeltségei, illetve a ianácsók nűveiődésücyi
ósztályai, Ezek a szervek hivatottak aTra is, hogy s'n-
l,onal.S zelekalokái közvetíisenek a mr atságoi ren-
d€7ó Szerveknet,

BálIa v ló tántjirtéklk

Páio:]lzámú líncosokbó] két killi, a]akitanak a 1.€n_
dczók, 

^ 
fé|liiik r kűlső, a nó]r a b.lsó körben állnák.

a.c.:] il kör b3lseje í.lé, a! Ic!d.2ij js beá]] a kii]liő
kil'be, A ]<özisne|t irldu]a|ll r iér|ink b,]]ra. a Nijk
jobbl,. Sótáinak.:gy idő múlra a fór€ndczó iniósére n
zcle 1cá1], E].k.l ni.c.n fórii igl.ekszik racan.rk nri-
előbb pá|t ke.el!i, Akinck nem jü|.rlt páf, .]2 kiált Ez-
urán lo]ytatják a körbe Séií]ási az j.cluló z.!éjói€, A
lerdezó nost !já]] r léltink köréhói, tehát €gq"v.] tobb
lea]ny lesz n jáiékban. r,int fórfi_ }, fóren.]€,ó jeléI€ a
zeDe l€á11. ],{ost tl ]eái-;o! igJ,ek€z§ek gyarsnn párr ke-
resni mágu:<nair. Aki!.k n.n jutot'L !1l. az Liál1, NIin!
hc§}- a lende7íj va{v .endezijk es.lszel b.ál]nak i ].ijl-
]re €8rszer .Liat]]ralr. ]11indi9 adiyi fé.fi vngy !ó á11 ]<i

a jálékbó]. ahány rend.zij táncoh !elük, A járékot úg_v
is jáiszhatjuk, ho§, eg:/-eey illdulórész kő7iilt IöT
i.].ig a zene ália1 jitszoll táncot járják dZ ilv módon
ansZekcíi]l pá1,ok,

A jalték végén, anikol l'ál .s|k k_át ]éán},Da..c.
a lr.eenarldt fiú!ák b.kötik a szenét. ő kerül kö2é!!e,
a ]etiay.k ké2io9j§!a1 j:irrak ]iörülöiie, A z€ne le.illtá,
ko. a {iíl l-álarrt !.árl, A\it \.á].sZtott. az a ny.Ii.s és
ú.gkalj. az előie rn_"ghirce|€|i djjat, A ria]s* ]einy
pe.lig .,!igns2di]at' liap ITá sokar va!nak, hat!v.l.
lenc].Zó iS b.ál]har. ho8y gyorsabbal jusslrak a ]átélr
vécóle,

A leld€zii !:ihil,de:], hogy a töY.tk.Zó táac l;-20
peicig tali s elaláit a férliak mind.n i.]\élé:kol eqt
szá] vil,ágot adjánair lán..srrójr:il:i].]i, ,\ táic !.g.j:1 !
leldezó]ibói vasy táncvizsgáD a namákbó] a]akí,_o1i

59



bi,otiság nesszámolja: kinek jutoti a l-"gliiblr viráe,
§agyis kit kériek fer a lcgtöbbs,öl,, .1 n],ertes .líjái kap.

U§yán€nn€k a játéknak a forditoitjl. A leán],ok
kédk fet a fiítk3i és ninden tatncósuk.ak kis.otillont
ibáhózsái) adnak, A íiílk aZ ajándékot kitűzik és a nyer-
tes díjat kap,

BátDilten tán."t járh?inak a Dárok. Fqv vnqv
iibb féíljnak {:}k.r.l.".i adnlk a renn.zíl:. A ka.alai
tánc kö7be! io!ábh lie11 ádnj, llf.alaáse lröie]e7ő, A
ze.e leá}]t!kor. iikin_Á] a fakanál \,eh. ii:anl. ,{ .end,"7ők
irjl,a osztják a laka|!]3kat. Az !:to]!ó É:i! ]e§2 a evőznr§,
és .lnyeri a ctijat, fTgrane,t játszhatiuk ci]indetre1, ré!ri-
nó.li niji ka]appel, ledővcl, sepúl,e1 l.Rg_Y más tréíás
tárgg_va] is,

A táncósokal a tel.:n ho§szába!. €qímással s2em-
ber 3_4 méier lávolsásben á}iitilli fel lgri]r olcalre á

fjlikat. nárikra á }ejnyólrat, A so. e!íit .,égén heh,ez-
k..]nek e1 a nézők, a má_<iLrrx széket teszünk, A székle
32 eey]k rerrcező Jiú ül. s ö]ébe !-,sz esv kosi.at, A ko-
§áIb;n lehei gíiimölcs, pel_"c, b.r stb, -q. irásiL rend,ző
két 1eánYi vezeii a kosalas fiú elé. Az a, egvik leló ltleg-
hejol, a nási]rnak lcdig ke,óbc n],onja a k.s!rát, A vá-
la§ztott ]eá!n!-a] a icrem Ézabadon naridt ré§Zébcn
tá..o]ja .zt. amil,e a ?eneka. Iá]l.zn, E]r]<cr a
l...].;ő kéi fiút v.iei a k.salas leání elé Ó is vá]aszt

és a násiknak áta.tja á kosárAt, lgy folrik a ji'i']]!, mig
aZ uiolsó táncos hoppon narad, kosálral az ö]éb.n, Az
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uio}só. pár né]]rül naladi táncosé lesz vigászdíjként a
kosá. irr'il]nra v.g, aZ €]órc ]riiűzött dij.

A bjt e]ókészj|ése során kúliinféle szinű és formijú
papí§apkákból kói-kéi -"cyiorr]ái kószitünk. tsél- iánc
kőzöti a páIokat J.lvonLll1ailuk, liülönvélasz].juk a tiú-
kai s a ]eányokal, .q. külön lrüló. ha]onlba lekott sap-
liákat kiosrtjuk kijztiik. A íiúk megker.sik az uqyan_
o]yan sa]]kát viseió lcányt és azzal tlincolnek iovább,

isen kedl,elt€k .1 kü]inböző ű€].es§égi ners..yei. is.
Példá!1 í-]a§e!Ll4ró rnércét és ru.iai hozunk a tárlcl€-
l€n]rc, .\ rucat kezd.tb_"n lsd cd nEgnsrlt bel),.e2zji]<.
szabá]y: a táDcoló páIoknák körív mentén hata.ila ícó,
]^ b ,, \.:l l |,ok,,,,(k-|, j,,:}].,,"l l'
A\: ]-!p, , a_ \ .", tl , ]- l §, }j _b_
rá állíljuk a n1alcót, és i§:f rnird tóbben es.ck k:, Az a
Dár nycl. amelrilr a ]egalacaon}.abbra ieti did alait is

^ 
pá.ok o1da]i ]rin,/újtoit kezébeD .9y evijkanál

V5n. raiia egy kitllji nrjás vag}. ping_t(]ní ]a]rda, ,1 szo-
lrásos tán.iogli§§a1 a ],állcreid szeri!li iánc!]r!i jál,jtik_
,{I{i linrán ráncol. az tudja táD. kijZben á \ala]:ri, l!g-
tovíbb vagy végig íl,sv tartani, hogy á tojir nc .sséL
lc, ALik a tojás], ]ecjtik. neli t'rn..1hatnak tc.,,á'!b, A
beic]e7ettek szlirráti)] lriq!:ő.n l.hét eqy vag], ait !ár!}
]rént l1llcoll.Lini, _\tiitnek silrelr:i] e :c]1. véeéig a toiá§t
taltai]i. azok lrapi:ik a dí]akát.
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ó| s7ékel !]cl\,.zürlk el úJ]v. hogl, nég_v a régyszog
§alkán, cgy a l_Áf közcpén tegyen, A székek iávolsága
.s.,-mástó] 11l]_2 méier. A székekre kis iányérla á]lí_
tori, .Zínig töliöit pohnla]rai helr,ezü k. A bcne\,,"z_,it
pár:oknák megedctt id€iq úgy ke1l kcl,ing.hiök a srétek
kn2t. hogl' nindcgyik kal]ső széket e be]ső!e] iy.]i]íls
a]:kban nregkerü]jék anél]ri,i], ]1íJg:, a szó].ekhe, hozzá-
É..anek, Hn a szóket nr.qli]]rik. a színjg teli p.hárbó] a
\'Z kiloccsln, H.. 1.1'ib ügyes p'| a]rad, ]ehe]. szigoliir!]i
6 ie]lé!e]e\el o]y módcn, hlgt a székeket ti]z€icbb te52-
:Zri:§ cermáshoz é§ a tárc iempójÁi kissú.re:g:"c6ít-

Játékvez.tók: 1 áNezclő, 1 péi,sz.a.ű. 1,2 á]vevíj.

Kel]ék€k: álveíés1 tárg-:,3k (i.,lta, bol,, 1iölni,]iz,
ki.!v, festn]éni,, nópr!ű..,és2eti lá],E},, .igaletta s|b.),

-].z áll,e.ező .gy cneh,énr.]] kezében tarija a *if
g!át. veg:r boll.r] rá[ut5t, p,];.S.lí kikjl]tási álon
l:.2ii az áN,clés'|, P_jldáu1 1C0, n,.irt éliókű tá9yná1
i_ lodnlini. Ha v.rő jÉlentk€z:k. irelizeii az 5,- fú-
I:.iot, -\z á.VeIéző Likiáltjj 5,- lo|irt cjő_.!']r. násod-
s,ol, , , sei]ki többei., ,. Ekkor vág!, je]elrlrezik új vevó,
aki újabb 5._ jorin'tol .álgél, vagr lnllrle]yiLr álvcl,ő
kiárja b.. hogy 10,_ forjni: - és b.fiz€ti á !:úlnnbő2e-
l.i. iry ftinden újebb vclrő -,.aE,Y j.]t,el ő r ]rii]ö.bözelel
íi7.t1 ltre. El€ilie 5,- io|intia]. lrésiilrb 10.-, 2c.. forini-
l;.l j: €te]kedhel a kikj.iltísi ál, l.I:]jnr fia.| se]rlri s.ll
ísé. tbblret. az utolsó rerő ]rlpja nc3 a tá:Fliri a !l,:]-

]önbözetkéat befízet.t1 óssz.:,:1,1, (1í]c, J.iit óltalrii
tiig}.ná] 4-iji]0, fo nrig jS l.nneheiünk,)
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Játékvezatők| egy fetü_gy€ló. cgy nyeíószám kihíizó.
10 tombola-.trusitó leány,

Kellék_"k: eÉy nagy, kél.-három kisebb és sok apló

A -0 
",U,'o , ie5,,,, ",,6o l:,,.ok - pgy-égv liú

h,, ,,p';b", b r,-,, l, *boi"-,amok,i .lJ,|', A i g-
ti'bb szánot e]a.ló lányt nregjutalmazzák,

A ./1- ,L(ai \i| , :;ío, á "d|l] Vp7€, :nrk,
rl,.i ., rolorblr b- ^: d., 1 n\, Il, , "7.1mnt, tl..2dl r
ir. "b5 n,"- m- ,"\, l ,o, o]:!|, ki kP oob 3 nag)oo-
l ^k ,-, l:00,_ I ,-.nl ayóremárylárA\ ki , r o]".a .oz kb,
500 dalab 2_3,_ íolintos tombolájegyei adjunk ki.)

sznbsdtéren rendezhető tréfás vers€nyek

1, VelscE],zőkei alu]Iól dcrékig zsákba bújtaijuk,
Hátukra jó] ]á],ható s2ámolrai tűZúnk. A v..sen\,' a2j!.,i, \' |". " , ob j á .;'o, Á 7-.lló 1 |; b
ban pálos ]ábon, szökdócselre lehet hal.dni, ügyeijnnk
álra, hóg}' a venen;irál}-a lüves, sík teúlle| l€gren, .e-

oic§ó cserépköcsögölrci állítllk a tér ilöze!ére, A
i_"tenike,ijnek bekötjük a s,2ei(1é1, háIomszol m€gf.l-
gatiuk Sajá| tcngelye köíü] s á k€zóbc adótt lrotta]
..ag!-onüii" a köcsőgöt, Ha bjzonros. rrrÉ§]raiár.ozott icó
a]oil ez nem sik_"rr:i]i n.ki, át:dja hel_íét a köleikcző
versenyzőnek, A, idő rneghatáIozála iehct példíLll eg_v
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közismeri népdal háIonsror. négyszer íaló e]énekl&e,
EZt a nózőlrözönség da].nja l j,]1ékiezető ilár.rításáva].
.\kin.lr sike.ü] eltölri a köcsögöt. juia]íul ]<ap eey újat.

Lepényevé9

Kb, 60_?0 cm átúélójú ]epény nindkót óldalái
bek€tijr:ik lekvárrál s kb, 1.50 1,60 n naen§en zsinóron
ie]lügge!ztjú]<_ A velsenyzók a ]e}]énvt kö.üláuják és
hái.atett kézz9l á]]va, sipszóra elin.]uh.i e]lrÉZdit €rni.
.\k ,.ol p(,,bpF /j n19.1" a ] -,1 ,o,éo : , ":,,,p|ineg a díiai (pélcláui eg, násik h.,ialtlas lcDón,\-t, torlrit.
]j| gombó.ot, egy ]iier bort),

Egyik lecény a másik n"íakába ü], Az ícil képreit
.,lovak és lovasok" rnegadoii ielle versen-ii íuinak, Aki
]eei]amarabb ér céihoz, az n},e|i a v.rsenvt,

Ugya.azt inditjuk csarra|l:ll ]§, A kéi ellenséges
.slpet cg]-ftissal szemb€tl á11 f.1, és egvmás vonnlát kel]
€]érrri, Amelyik csePaiból tö'cben jul.ak a mási]< célvo-
nnlhoz, az a csápai n}.eÉ.

A fcati módon kélrzeL! lor,.á!ok megíe]elően kö.i]l-
határolt ielü]etetr igyekeznek egyrnás fejérój .. s:pkát
]ekaprri, ]\i.i a sapká:át elveszii. az lrjesik a Lüzi]e].nts
bő], 

^]ri 
Uj.oliáIa marad Jejé1 sapkáT31, és .rki á ]eg|óbb

.-k,t - lk n"rr t,". ./ ,y li , , , -,_,,
A vet,senyt ilélásabb5 i.hetjük, he á jáiékban

Iészt vevók töZl lécinó.ii ka].pokai, ci]indelek_"t osz-
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í,óvcrseíy jáiékloíacskákkal

K.Iek€n lutó játé]ilovacskákat 10 15 z§i:róllal s2e-
relünk fel, A zsniór másik vécére íaorsót tcszünk, A
velsenyzőkke] szembetl eeyvonatban helye2zűk el a kF
vacskákat, Adol| jehe a jálékosoknak a zsinóit kis {a,
or§óra kell f€lt.keiniük, és .zzel a ]ovakat maguk felé
húzzák, Amelvik ]ó fe]dú]és nélkül elsőüek fui a célba,
annak gazdája ny€ri a díjai,

Kéi csapai á1] {el egymásla] szemben, Ó.sz.iiiz]li
kaial félábon ugrálva ke]] a ni§lk csapatoi kiszolíilr]i
a helyóbót,

Ujjhú2á§

Régi JéIlispolt, A§zinlon
kap.rsZkodYa kel1 kinozditani

!töiéthúzás

Két csapát á1l fe] a kötél
ig]*ekeznek egymást elhúzni,
pontbó] legmesszebb húzza a

át egymás mutatóujjábl
a másik:lt a ile]_Yéből,

két végénél óS adoit j:]|É
Amelyik csapát a knzÉl]

Nleglakott iálcával, fejret€].i üveegc]. viz,É] :.]:
hárla], két vödfu vizzel versenyfutás. ,{z .],:.
hiánytalan szállitmánnval először ér célba,

A versenyző csapatok
€gymá§ melleit. Egy-egy
egymás mögött, mindenki

egycs oszlopb3. á]]1::: ::]
c§apatban 10 1;-:: ::.:.]k
az €]ótte 1e!ó á.:é]i:: ::];:
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\2 i]ssz.fógódzott caapaioknak gyols }épósban vagy fiF
iásaln eljuli k.1] a l.ijelöti tá\on végigha]adniok, Az a
cslpai győ2. .lh.]},i\ e]ószijr éI cólba ané]kűl, hogy et-
JZALradia- t]a a .;]apat Szétsaka.it. kiesik a játékból,
\agy úila ]rezdi a verseLrli.z indu]í] von ló], A v€r-
s.rj, táYja 50._?0 nr ]egrer],

Tú3!nfít,!, koa!.!!i{tés

l,tiitccn verstnyzó 3 iégllil vagy 3 konzervdobozt, 3
:]h.",sábót srb. kap, A kijclőlt távoi úgy kel] negtennie,
hogy.sak a oaga eló'Ll ]é]ak!tt tóglákla 1é!h.t, Ak]ror
. na4iiti€ lcvij |óglát mi]rciie lel ke]l vegye, i\ki a tég-
]á:ó] 1.1ép, kiesik a veis.n}bó], A Yelsen},távja 40,60

lzcn]rí!,ni iíer jó] ie]hasrnálható]< külöDbözó tré{ás
j::léko]., ]-Lé!i sporljálélicLr is. uhot a jálékszabályokai a
iéznkkel negafonon k.|csztli1 c}őre ismeltetni ke1l, (Ja..
!!so]i játckokkal ior]allr.zó irodal.m: Sztug_veny€ckij-
Jako\.t.v: alttöró játék.]r. SufiLni,i Ltisz]ó: ú'!lörők já-
lék., könyi/-", Uj lítii,.i1.ls kiadás:]bán megjeleni jáié-

B.A.LNYITÁSRA AI-KALMAS VERSEK

R]-j]"l CsoKoNAl vlTÉZ LIlH ÁLY:
Daratta& c. bíg eposzából

,,De a viiéz Bofdács vécre íelszólala:
.Iíemreli tánczunknak léEyen elsó ju§sá;
Macyart! ilyen adta vón JebuzéussaI"
RáIándíija lzsak pengő muzsikáját
s a pa]atinusnak €lkezdi nótájái.
llinoen r_A\al .7 \,k az, -r.] blldJl-ák,
ósi temlészetes rángjáiktó] eyúlnák.

l'elséges

Diszt ád

állásba tészik telmeteket,
sz€dik férfiúképeket,
.átartós cőeje Ázslái]ak
Európa csinos módiának,

l]ú

c ]k a m.b}1l l;-c7 a-, ,F]\,

A jó esészségnek semmi ártalmáIa,
Lllive] mérsélrelve mozgatl,án bennü.i::
I\,issíti elnrónket, tesiünket, vérürkÉ:

c,k" n:]"-,ar.7 9-, l,é]v d' ,':- ,_
Az embert, és scha hívsÁgra nen 1:]::
Merl ha csak vitózi módra net ::::::,
S 1,1 ,1L1.. 

"rI." l Uj", . L' a :

csak a maeyal táncz az, mel! b:: :]] ,:-::::á
|,l, ,v l"EJ, bb,,. P:I.Z a c-J - -,-,--
L\tikor sok küuöldi tánczban : -_:. ".+
S a 1egúdbb fogás legnagJobi :: . j.-
Nemes magyar táncom, ki ó:: ::::,-::
S ruhánkkal jöttél ki dicsa
Ki e\rrópai linnyás ]akheLl,.::.
liáig sem szenvedté] mocs;i:: ::i:il::



Á6iái szinben fénr,lik neme§séeed,
S ln,'3 " o li ", ^ , "i" j :J: ','g, ],
lm e külső népek báúulják díszedet.
s tulajdon nemz€ted nem becsül tégedelj|"

Bf,RZsf^yJ D4_\irt] Á ldn(?oA . lPrse

Nézd a táncz nemeit, nini f€stik játszi ecseltel
A népek le]két a nemzeiek ízleteit.
Á .enF| h-|ma ],p-"5-1 -J,Ve q-"|-q ",
S pJ,j" k" / lo é 7;, i ,óbóq,- \',/i:
Egy§zerű a német mindenberr, s csendesen örvelrd,
lgyet őle] mindig, s á}]hatato§ szelél.ő,
A ga us íe]lengv€ szókik. s en},"elegvc kacsingat,
P-, ,,'It,,,"]l, (p/p| nl,id io,. "jó"c:l,--:C/ Lev." e" V',,gur,,, ö-öm-b"r c.pl- \i, )d-jl ,

Kényeiben rcpdez s a szere]embe| kalóz.
A magyal egy pin.lér: valáme.re lagadja n€géc-".
Le]kesedeit tűzze] nyomia ki indu]atit,
nlajd lebecő szerlő szerelemné o]vacl epeclve,
S buja hevét kényes mo,du]atokba s,övi,
I!íajd máea {e]]obbanva kiszál1 a blinoki lánczra
(Ileeveti a hánykát á dradaLmL d§A.h).
s lerge|i a , ]d" Kini/ , |; , ,,-,e, "i"kk, l

A iesthatmok közt ugrani hóseiv€l.
T:ikos törvén}.it mesterség n€in sz€di rerrdbe,
csak maea szab iőt-vényt s ]elkesecésé hal,jlt,
Ember az, aki magyar tánczhoz jót ternc ö|ü]jönl
Férlierő § ]elkes szikla fesziti elét,
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CzaCZoR CERGELY: csárdás c, T.|!:

Ej be íűstös ez a csárda,
Be szűk az i!-ószobája,
liáIom cigány az asztalon,
Cineg-pen€g a cimbalom.

Eey klarinét, egy hegedű,
csak úgy sivit a le\.eeő.
Közbe a sok ]egény da]a,
Majd kidó] a ház oldala.

A lányokat itlegeil.
Idé vetik, oda vei]:r.
S a 1ányok mini hÉ]-.:::-j
Kezóket csipóIe.e:::,:

Sok már a]ie fél |']::i
Föl fö]dkkant öró-a-:
Éganótaatalpába,
Do]eozik négy k€ze-]:'.:.

Kcze:..: . : ]q,{

I-] : _j:
iDi].: :,,:.;

A láb iapos, a kéz hadáz, Három a tánc|mecdig,:'j=
Dobog a fö]d, remec a ház, (ivi]ágos kivirádtig,
Ki aprózza. ki r€szeti, Uj a csizmám, acidig a :

Mini csak ]eh€i, úgy keveri. },{ig a talpát el ner, :--

iz az élct csak az élei,
Ijju_juju-ijjü-juju!
Iti a hálott i§ löléled,
Ijju-juju, ijju-juju!

czüczoR GERGELY: Magaat tó,: : --

lirii oliök itt veszt€gelve ?
Táncra lesények I

Hog},ha se]:ények,
ifjakat, Szemkőz: j- !::§aa_

Rájta tehát. csak szaporái.
Nlajd €tmondom én,
Ha m€qzendül a heeedii.
Kiki mit tegyen,



SZELESTEYA rell íeszüljön eI6Ie.
F€nt jáIjón a {ő,
Büszkén emelkedjék a vá11,
Mint Mátratető,
Karcsu delék, hajlós tacok,
Fúreé, fi€ke láb
Teszik c§inossá a táncost,
Miképpen faláb.

z€ngedez már a hecedű,
Kezdjük el tehát:
ussux ússze bokárnkBt
Ponibán egyiráni,
El6bb jobbra, aztán balra
I{ármat ueoljunk,
De a nótávál egv húIon
Zengjen salkaniyúnk,

Mint a madár ágrul, ágra
vlidón s,álldogál.
Ug!ándozik nagy

könnyedén,
Majd kicsit megáll:
Úgy lejtsen a ti táncotok

Úgy szép a tánc, ha taeokra
le1 vagyon osztva.

I"lint mikor a sebes zápor
LÉz!]g a \.dlg},it!,
Hánvja_veti a gill,,-akal
s a kő alább jön:
o]v s.b€sen és elősen
Z€ng a nóia ú]ár,
tlál]ia €Zi a íiiige l€gény
s blziaiáSt nem vá!,

Nyalká nrinden lépie.
nyom.:

Foldu], nrint .vet.
s nóha, inicón kecve iartja,
Ugrik másfe]ei.
Szél€s ked\,ében a kezc
IíáI szabadon jáI,
Ho] meeníonjá a süvegéi,
Ilo1 csípőre szá]].

vitéz kiniz§iDek hjrét
Iiallóitát.k-e?
Ho§v viFadol' KenYólmezőn
A,t tudiátok c?
\!int csatába rohanónak

Bajnokos 1,olt nozdulása.

Rájlá Lár"ak, hiron, , .5 | ,lr a: ,

]\lit hekünk? GyÖrg}llr::
Járjuk e], hisz mosi vilászik Eg},-kót us:::
í]eiünk.

Lechelyesebb }esz kaléba
A vilég,

Állnoiok:
Egy-kéi ug!ás

Rajtatok,
tac Binbáj.,

Ió]vigá.]l ] : : :]
Haj, i! .:

Llos't b.]i:. : :: -
csóri, aki életed \.an,
iia[játokl
NékeD azt a barsi nótát
Húzzátok,

Nem kell a vig. ebbc sok
hang

oty hamis,
Bús lecyen

Sirjak is.

A magyarnál százados bú
S fájdBlom,
Méc a tánca sem 1ehet 1,jg,

ó a Dultból,

Néma sír,

fol,d]rlói:
Ei be ré: ::.: .

kőzött hogy

Ennyi jólI

iiajta r1. j: :.

El.€ ki
Jobbrn |::: .: i ::] :

NIár net];

Lelkcin?::: ]]: :. ]

Ejnle .:
i]iiké ! i:. i] ]i - : :
lTe t..:]'

No most hátra logunk lépni; Gyáva, aki tunyán vigad.
De jól vievázzunk,
s há €e}, szakasz nótá ]ejáI, vére a nemzeti hanela
líegint iit álljunk,
He]yes, deti iestállásban Életelő, tű2 és kedély
Tapsolhat a kéz, Tánci jellema.
De eeyszelTe, m€rt különb€n Fűree szabad tejiésakben
A zűrzavar kész, Á]l fő ke1lglne

?0

mi)r! Há.ó- a :-:
Ke2ilÉ:]:.]:

A Lv;s/l^],'k'lnc ko7ö" i, K' : ,

visszasír. Ntit,e]r:,:,



.4RÁlly J,4Nos] Az öIl]ökIő anguqt c, köItői elbes2éIé:}-
töfedékébőI

Helyet ! - Nle[yasszónvi.áncra jó
Szép ADia S a d€rék Jenői
A vőlegé.y, s kit jobb káIála
nűzótt. szeméTnet€s alája.
A férii bü§Zke. gyois. merészi
Dacos, kihí\,ó hódle né,
És ainieey ezt je]enii alca:
I boldocsáe nem fog ki rajta,
De a hö]gv inkább csüggeteg.
Szemei fö].]re füegenek.
Szokauan ó.zéstő] rem€g,
llgv, minlha íeldaszt.ii véré
Uzon bohng\é(dról fehe
Aina boldogsáetól, miéri
Tálán sokal1 is ennyi bért,
S mjg áldozatul nem €sék,
Lázad a szűzi büs7keség. , .
... Egy fordulat 11]ée| és Jen6
Macára hagyia kedveséi:
Harsány zenébe tór elő
A trombita és klalinét,
üdjnl 1^boIró ]á!dia kelMiiól á véI svorsan s;iF]I
A sarkántyú mértékre !eno,A hó kebel gyéI fáty]a re"nP]
A sziv siet, az arc tüzes,
A szem ragyog, _ §z€met keles , - .s ha najd íokonként a zene
szilaj csárdásba átmene,
\rem lejt az ifiú már ktilön:
IVíht villanysríkra pattan át,
s héwet lagádja meg ölön
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Mosolyla gvúlt menyasszonyát.
A hö]gy pedig kendós ].ezéi
Nyugosztja vól€eénye vállán
És peldül 

- egy darabbá vátván.
(Nlikóni ha rósze vo]na csak
vagy szárn),a a gyors ifjrlnak),
Mig pajkosan ]ebberrii szé|
A szellő suhogó nezéi,
De \-égre a szilaj zene
(}Iintha fáradtan dólne 1e)
Ketté szakadvál] hirt€len,
Meg.söndesül a tánctel€n1|
s a hö]gy. kil a lcgény veret,
Pihegve néz üiőh€lyei,
De,,három a tánc!" így fiad:
Pih€nni mosi méq nem szabád:
Gyöngéden visszakészii hát
Jenő íáfadt meiyass7oiyát,
Egyűtt feláu több Jiaial 1egény.
Az ugró§ táncba víe szőkel]ve bén:
S mint hajdan Róma hősei
vendée szabin lányokat,
Társul magához ]ejieni
H!]g\.t .zemé], hölgvei rapad,
nt.st a szjuld tilAv deszkáDaci
Dübögve maidirem leszalradi
S7á2 Dál mozce. cEvszerre mincl,
] .:2 1,éeletcilen labvlinth.
._:-, :::u.:z/]t!fon] tömkel€g,
]...- ].::::]:1] e.!!.l.ó
].:i , ]:i - :'.::.: :a| 

-_ 
ánnnüé]e

I
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Amáz, s€bes szemmei ki§érve,
Galanbját !tzi, mint az ölyv.
itt jobbra-bat a, a teTem
széltében egy o]da]lelez,
Mintahaióat€ncelen,
Midőn szélle] szemkózt evez,
ott €ey ledér ölelni tárja
Keblét, a midón Tádő]ne párja,
csalíán odább ál1, s neveti,
Hogy a cserbenhagyoti 1eány
Pirulva megfenyegeti, _
Kii méeis !ász€d azután.
nz csatiogó sarkán dobol,
Az táNa helyt más nót rábol,
s büszkón mosolyg az elcsapott
Félvállról. hogyha ó is más kapott,
De vaj' mikép irhassam én le
oh nemzetem, szép táncodat!
Busúlni és vigadni, mil]i te,
T!d-e más nép az ég alatt?
Ezt láini kell és órzeni,
Mini a magyar sziv óreri,
Mint érezhette egykórón
Ama nász népe, melynek én
széles jó kedvét Tajzolóm,
Hajrá] - fia.t némely l€gény, '
A másik igy: Csóvátd, csóváld!
A harmadik dévaj pédig
Egy .szémbe szívem.-ei kiált,

pLrGGELEK
Él:T-iii: : :: , ,

A bá1 sjkere áz elkölcsi és gazdasáei m€galapozoti_
Ságtó1 fűgg. A gazdasági mülka kellő m€gszefvezéséhez
tudnunk kell, boe). a bállál kapcsolatban milyen enq€-
dóly.kle 'jnn szűkségür*, azokat irol, hogyan és mikor
kell kéinünlr, végül milr.en költ§écekle számithatunk a
bát rendczésél,e] kapcsolatban,

Engedéluek: A táncestélyek, báIok és músorós elő,
adások feDdezóséle minden eseiben engedélyt ket] vál-
tani. Az engedólyezésre vonatko,ó eljáIáSt e népmúVe-
lési lninisz|el 3/1955, (v, 2?,) Np, x{, sz, .endelete sza_
bályozza, amely a műsoros előadáSokrór szóló 19'5, évi
13- sz, iörvényerejű lendelet vécrehajiási utasíiás.,.
Szüksóeesnek látjuk megenníteni, hogy hangv€Iser}yt
és nűsafos előad.ást álldlli szerxek és táIlalatok, teglr
aefes testíiletek, t sadalmi s2errek és szóletkezetek
rcnd.ezhetnek. NIagánszemély műsolos előadást vagy
iánc€§télyt nem rendezhet, Á műsoías Dag1l 1ftűsof fuél,
küIi előddő.sok megtdrtósáhaz a játási (tálósi, keíiileti)
tanács úgrehaj,ló bizottsága népműDelési osztlibJának
engedékle s.ükséges. Ugllanide taftazi,k d mŰ.safcs eIő,
dd,ás néíkúlí táncmulatság, tehót ismerkedési tánc?stél1!
és ból enged.élae2és. is.

, Músoros előadás hivatásos előadóművész közrenrű_
ködésé\,el akkor lenciézh€|ő. ha a múvésznek hivatásos
etőadómúvészi műkődési engedélye van1 a műsorszámot
a kijelö]t szeN engedó]yezte, a r,űvés,t állari közve-
titó szelv közv€títeiie. A lendeiet lész}eiesen tartal-
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h.zzá á hiválásós élőádóművészek műsorszámai iar-
ialai engedélyezésónek módját,

A műSofós clóadáSok. tőncmlLlatsógok és egaéb szó-
íakoztdtó retdezxéfuaek 2nged,éIlezése illetél.- és d',j-
mentes. Enqedétllt azonbal nifoceft köfűlménue|r közijtt
xáltani kell, Déghozzá lr hái] érnlített, telül.tilcg i]le
iékes népmúvelési osziáhtól, Az engedélykéIésre vonat-
kozóan a ianácsok népmúvelési csziá]],ai megle]eló
nyomiatvánnya] Iendelk€znek, a lendezó szer\'n€]r tehát
az a kóte]es§ége, hogy a túncesléLut megelő.ően leg!!óbb
1llJólc nappal az illetékes népműl)elési asltáIlJlroz be-
nenjen. ós oti e nyomiet\.ányi kitölive, aZ €ngedé]yi
kérje. A hépmúvelési .sztály a ter.m befogadóképessé-
gének, va]amini a he]ységnek meeJelelően megál]á-
pitja z s)eftői ja(]dí.iat, lme]yel a2 ott kapott csekklapon
azannal be kell íizetni, A c§ekklapot. il]etve annak e]is-
meú szelvényéi vissza kell vinni a nópműve]ési osz-
táIynak, anetvik ennek álapján állítja ki az eneedélyt,
Az encedélyt és csekklapot a lrá1 a]att a fólendéző vagy
a íőpénztáros nindig iartsá magánál, hoey euenőrzés
atkalnávat mind az enge.lólyi, mind a cseklrlap elismerő
czp]vényé1 -z elle lol /o\.^k l. ]n t|" ha".a,

A szerzői jogdíjak az alábbiak:

j$dtj.

3000 lakosón aluli helysécekben 1á,- Ft
3000_10 000 1akosú helységekben 17,_ It
10 000 30 000 ]akosú h€lységekben 20._ It
30 000 takdson felüli helységeLben 25,- Fi
?6

Buda]:]cstcn, Deb|ecenben, s,eceden,
!Iis\o]..n. Péc!€tt és G}-őlöti. he 11

nű§oros e]ijudási 2|"a !zenrél},]!é] ki-
sclrb befogacóképessógű terenben
r.ncezik 30,- Ft 60,- |i

Ha 20ú-500 szeriélyig iel,jedő befo-

30,_ Ft
34,_ I,t
40,- Fl
;0._ Ft

gadóképessé8ű ie.emben rcndezik 50,_ Ft
Ha 500 szemé];Yen íelüIi bejogadó-

]répcsségií ielemben rcndezili 80,- Fi

100,_Ft

160,_ Ft
A rendezó szervck a b€lópődij né]liü1 Ienclezeti mú-

s.ros éló,ldás.]k és táncmulat_cáeok ütán szefzói jogdí]jat
!.m fi2ein.k, T€.rnészctesen a köt.lező fuhatdi dij,
,Lűsarlnegxálids stb. .il,én szedett d,íiak ;s betépődíj-
nak s"ó,f,jir1?11:

Zen.ka1: A bá] sikerc szempontjából dőDtően fon-
1o!. h(,g], n,i]yen z.nckarl alka]mazunk. Ternész€teRen
.z mindig a hei,].i ad.ttságokló] füeg- Tudnunk ke1]
aronbar, hogy .sllk aluafu ..n.lrdfi, lagakat s2etződ,tet-
heíiillk, akik éíxeales műkö|],ési er.gecélbJel íendelkez-
neic, A szerzódietés uián a bál ke2dete e]óit feliétlenül
kérjük be ninden z€Eésztó] n mű]rödési edgecé]},t, mert
a7 ábban fcg].!lt adatok.a SZTK bej€l€ntés szenpont-
jiból is szülrségünk van, Zenekalt csakis rendeló levé1
alápján a zenemúvé§2ek Szaliszervezetélijl (Bp,, Gorkij
Iasol 38,) ieó ve]jünk és _qzevódlessünk, Yidéken az
emlíi€li zenekari központ járási meebízottjával ke1l az
érintkezóst felvennünk, mielótt a zenekart szcrzódtet-
jük, jrósbeli sz.fző.lést Ieltétlenúl trössüllk, nehagu zene
llélküI .)naíadjunk a bdlln. A zenószek, egy alkalohra
személyenként t15_200,- foriniot kapnak, és erenkí-
vül a kilizetett münkabér 10 s7ázalékát ke]l körv.iítésj
díj címén az emlitett szákszeNezein€k befireini, Hang-
szerszál]ítási díj külön 40,- Ft,

Italmérési enged.éla: Abban az €setben, ha a bált
o]yán helyen rendezzük meg. ahól nincs álandó italmé-
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rés, a megjer€ntek lészére gondoskodnunk ke]l me§f€,
]eró enDivatórór és inniía]ó.ó1, llyeh es.tben az dllroh],i
italméfési an1edét!1 kiadilsáé{ a t€rülétileg iuetékes ta-
nács kereskcdel i osztái,Yához kel1 írásbe]i kérelmet be-
§dnunk, aDelyben név szerin| lel kell iünteiDünl{ az
italmérési felelőst (pérdául Kis Péter, 1akjk: II. kel Ka-
pás utca 2. sz,), A beadvánrhoz Budapesicn 80 + 20, te-
hái 100 folini okmán},bélyec€t, a városokban 30+20,
iehát 50 folint, a községekben 20+20. tehát 40 loTint
okmánybé]yeget kel1 csatolnunk,

SzTK-bejelentés: A báha alkalmi dolgozókat sz€I-
ződtetün]r (Zenész, pincér, ruhatáros), akiket táTsada-
1omblztosiiásra mu4kaviszonyuk alapján az SZTK-hoz
be kell jetenleFi, A b€jeleniésre vonatkozóan a 7111955.
M'I sz, rendelet és a 6,/1955, SZOT szabá]yzat irányadó,
Az alkalmi dolgo,ókat munkaviszonyuk alapján be kel1
jelenieni áz szTK-hoz, ha kelesetűk a napi 10,- folin-
tot úegháladja, Ellenkező €setben n€ni k€11 őket beje-

Ha a kultúroiihonnak van állandó italméIési enee-
.lélve v-ev a .endéalaló:p,il Iá'_,l , áZ e,-,] k,pl ,]á-
,".',...:,.t,:t-,, axio, a bat dlk".* \a] e7,\"l 17 .],
kalnrazottakat r1em ke]r bcjel€nteni, s a kultúrotihon
áltanc]ó ruhaiárosát sem, Nem kel1 bejelenteni a társa_

da]mi aktívákai sem, mert műkö.tésük nem nrunkavi-
szony, Az egy napra íelveit és bejelentésr€, azaz bizio-
síiásra kötei€S dolgozókat ccy naprá ke11 bejelenieni,
annak e[enére. hoey munkaidejük átnyiLlik a következ6
naptfui napla. A be- é ki]épés napja tí,nát obbén az

"s.tten 
ueya"az, A bejelentést az erre a célra lends,e-

resíteti ,,Belépést ós kilépési egÉttesen jQlentő lap"-on
tegyük mec, Á nyomtatvány raktári szári A 3i00,2"
és az SZTK alkőzpontokná], kirendelisée€knél, vala-
mint a posiahivala]okban Szelezhető be, A beielentési
a úünkaviszonyba 1épést követő 8 napon belr:ii ke11
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megtenni. A biztosításra kötelez€tt dolgozók Dunkabé-
rér.fl 30,b,os D}.ugdíjjárulékot ke]l ]cvonni, és azt a,
SzTK-járulékkal egyűit aZ SZTK-nak befizetni. Az
SZTK-járu]ék a munkab& 10%-a, iehát a 10010-ot a
mu,k;] ] ó, a-á2 a bal lP.ldezd,ie-, a dol8o_o TU-kJ-
b"lébol FVon, 3Di-k.l együ|l-s,n 'i2et: be,

A munka. beosztása: A bé] előkésríiésévet kapcsola-
tos tonnivalókat, mint már említ€tiűk, a bálí elökészí.tő
bizcttsóa véczi, amely 8_10 tagbó1 á]1- Szerepe, mini
áhogy a nevc is mondja, a bál erkölcsi és gazdasági cé]-
kitűzéseinek biziosítása. Szelepe csak acdig teried, míe
meg nem atáku1 a ,,báli bizo].tság". A báli bizoitsáe a
tcnnivalókai egyhás között feloszija, ós a szűkséehez
mérten tartja meg üIéseit, aho1 is a részletfeladatokkal
megbízottak beszániolnak az á]taluk véezett munk.iró],
A lőpénztdfas a bálla1 kapcsoiaios gazdasági, pónzügyi
vonatkozású üg}.ekel tartja ke?ében, kifizeti a számlá-
kat, ós a pénzga,dá]kodásról bármikor €]]e]]őrizhetó és
láliokmányokkal ieazolt elszámolási vez€t, A bálon a
pénztárosi tennivalókat nem a fópénztáros ]átja el, ha-
ném a kijelölt rénztáros, aki á pénztári zállai után az
eladott,jegyek szednt ekzámolást készít ós á fópénziá-
rosnak számo1 el. A íőellenőf ellenőPi és er]enjeeyzi a
6zámlákat, hogy azok a báli bizotiság álial előre m€gál-
lapitott köliséeveiés alapján nyeltek kifizetési, A bál
alkalmával az €ll€nórök a szükséchez mérien többen és
iehetőlee vált!.a eltenőrzik, hogy a bálba .sak a mee-
hívottak és azok kózül is csak azok m€hessenek be, akik
a jegyüket megváttották, Belépőjeeyként nyomdai úton
előáltított és számozott kis kartonok használhatók fe].
de meefelelnek e .él!a az ÁPISZ úztetekben kabhAtó
bzámó7oll 'ö-bok '" fz-k"l a-onban p]^-ete,-n m-.ré-
1élő bélyegzővel ké]t elláini.

Költségbetés: Annak érdekében, hcgy a rendező
szeNek a báti kóltséeekkel kápcsolatban tájékoztatási
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nyerjenek, az alábbiakban közóljük eey bálla1, illetve
tánce§téllyel kapcsolatosan felme!üih.tó kiadá§ok és be-
véte]ek, azaz költséevetés t€lv€zetét, Tewészetesen a
lröltségvelés csak eg,v kere|, amelyet az ar]ott helyzeF
nek ú€gíelelően ke]l a bálrendezés előtt megáIapítani,
Tekintettel alra, hogy ninden rcndezés elözetes költsé-
gel.kel. jfu, leltétlellűl s.iikséges, hoga ú bóli, bi,zottság
elő2etes költségekhez (meghívók. n"vomtatvány, posta-
köliség, jogdij stb.J meglelelő anaagi ted,ezetrijl goní]as-
kódjék, Az elózetes költségekre a pénzt többféle módon
teremiheijúk eló, Lehet a2 előkészí,tő táncestélaek jtjbe-
delméből, az előzetesen kiadatt tíszteletjegllelr utón be-
lollt téríLési őss:ege].ből, bdg1] DalameLuik Lönegszet-
bezet előle!,ezheti a lröltsége}let. Tekintelte] ana, hogy
minden r€ndezvény ki5ctássa] kezdődlk a költségvetést
is a kiadási tételck felsorolá§áva] k€zdjük, méeho,zá
két ha§ábban, az első hasábban eey kisebb szabá§ú. a
második hasábban esy nagycbb szabású bál költségeit
,ololj-k le]

Kiadás:

_ A bál végén a íőpénztáIos az e]lenőnel egyete]r-
ben liteles e]§zámolást készíi, é§ arról tájékoztaija a
báli_bizottságot, A báli bizottsáe dijnt a tekinleiben, iogy
a bá] tiszta jövedetnét milyen cé]ra fo.dítják. AjánÉios ha á báli bizotiság még a bá] rendezésé előtt kitűzi
a .él., éc tob€n d/ é§é.b,. c mé8hiVó.) :l fe]l!inl^t:,
ho8v a bál li,2l3 jo\PdFlrél m'lJ,; (élr1 ól.ail-a .P.-
] -szn.' |oÁ,,J,."I VüIö \ e z., .po.tlel 21étá\ bjvi_
t.re, kÖly|al oL;\:l '., r"diÁbe.z-t,/Á, a rl?el.jdl.i 01t_
hon lészére, úttóIók nyáIi táborozása).

Bevéie1:
200 belépó á 10,_
500 be]épő á 15,_
Játékból, büfé, előzete§ tálcestélyek

2000,_
i500,-

400, 1000,

2.100._ 85co-

8l

Telendíj (fútés, viláeítás,
Meghívók (n},omlatván}-,
Engedél}.. jogdíj
Iiatmé]"é§i engedély
Zene (5 tagú é5 10 iagú)

Megnyitó tánc b€tanítása

rakaritá§) 100,_ 600,,
poslaköltség)300, 1500,.

50.- 160.-_
, 50._ 100,_

600,_ 1200,-
50,- 100.-

Dekoráció. },eklám
SZTK (z€nészek és Tuhatáros) 10%
Kisebb és elór€ nem ]átott kiádások

300,_ 800,_
100,- 500,
6ö,- 130,_

200,_ 500._
összesenl 1815,- 559B,-

80
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Hoi ilnulhatuDk táncolni?
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