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Beszámoló
(2003. január-2003. június)

 2003. február 8. (szombat) Motolla Táncház.
A rendezvényt a Motolla egyesület rendezte Debrecenben, a Pedagógusművelődési
házban, ahol jelmezkészítés, mesemondás, daltanulás és táncház várta a látogatókat.
Ezen a rendezvényen a Szélrózsa néptánc együttes Bihari táncokat tanított élőzenei
kísérettel.

 2003. február 14. (péntek) Földesi Jótékonysági műsor.
A műsoron két táncot adtunk elő a lányok Somogyi üvegesét és a „Jászsági játékok és
táncok” című koreográfiánkat.

 2003. március 8. (szombat) Maskarás felvonulás Balmazújvároson.
Itt délután jelmezbe öltözve táncos, zenés felvonuláson vetünk részt (Hajdú-Bihari
Napolóban is a Szélrózsa tagjai látszottak) majd 17:00 órától Somogyi és Jászsági
táncainkkal járultunk hozzá a műsor sikeréhez. Este vacsora és hagyományőrző
vetélkedő várt bennünket.

 2003. március 22. III. Derecskei Verbunktalálkozó.
Derecskén 11:00 órakor felvonulással és utcai tánccal kezdődött a találkozó a színpad
bejárással egyidőben volt az ebéd, majd 15:00-kor kezdődő műsorban a fiuk
Verbunkot, azután az egész csoport a Jászsági koreográfiát mutatta be.
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 2003. április 4. (péntek) Földes EU Est.
Földesen az EU Esten hozzájárultunk a műsorhoz Somogyi, Seprűs, Székes, Somogyi
üveges, Jászsági táncainkkal, valamint Gyönyörű Zsigmond Szilágysági táncával.

 2003. április 12. (szombat) Hajdúböszörmény Országos Minősítő.
A minősítőre Somogyi, Eszközös (seprűs, székes, üveges), Jászsági táncainkból
készült folyamatos műsorral készültünk. A Pajtás népzenei együttes kíséretével.
A műsor után a zsűri értékelte a csoportokat. Mi is kaptunk pozitív és negatív
észrevételeket. Hiányosságot fedeztek fel a viseletekben, melyeket próbálunk
folyamatosan pótolni. A folyamatos műsort még gördülékenyebbé kell tenni ezt is, ki
tudjuk javítani. Dicséretet kaptunk, hogy egy falusi együttes ilyen színvonalasan
működik.

 2003. május 1. (csütörtök) délelőtt Tépe majális.
30-40 perces műsort adtunk a Tépei majálison, ebéd után indultunk vissza Földese.
 2003. május 1. (csütörtök) délután Földes majális.
Földesen a szabadidő központban 17:00-tól táncoltunk.

 2003. május 31. (szombat) Püspökladány, IX. Sárrétmenti népzenei és néptánc
fesztivál.
A fesztiválon a „Jászsági játékok és táncokat” adtuk elő a közönség nagy örömére
(Közönségünk a tánc felétől folyamatos tapssal jutalmazta a csoportot.)
Az értékelésnél azért nem kaptunk díjat, mert „Földes már kapott és másnak is kell
adni.”

 2003. június 08. (vasárnap) Hortobágy.
Hortobágyon, a lovas napokon 12:00 – 13:30-ig tartó blokkban táncoltunk Somogyi,
Eszközös, Jászsági táncokat, sok-sok ember előtt a pályán a fő színpadon. Kísért a
Szeredás népzenei együttes.
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 2003. június 09. (hétfő) Hortobágy.
A lovas napokon 12:00 – 13:30-ig tartó blokkban táncoltunk Eszközös, Szatmári
táncokat, a Jászsági táncunkat elmosta egy hatalmas felhőszakadás és jégeső.

A heti rendszerességgel megtartott próbákon (péntek, vasárnap) új koreográfiákat
tanulnak, és készülnek az éppen a soron következő műsorra, valamint a jövőre
megrendezésre kerülő Országos Minősítésre. Most Bihari táncokat tanulunk, ebből lesz új
koreográfiánk. A viseletet már most folyamatosan próbáljuk beszerezni.

Földes, 2003. június 11.

Kiss Anita, Nagy Gyula

