Zd6vodnenie n6vrhu:

A Nagymegyeri V6rosi MfivelSd6si Kcizpont mellett mfikiid5
CITY DANCE CLUB moderntencsoport
2004-ben alakult, az akkori kultrirkomisszi6 osztonz6s6re, ezzel is lehetos6get
biztositva v6rosunkban' a moderntAnc kedvel6i

6s e t6ncstilus tud6s5t

elsajdtitani

szeret6 fiataloknak r6$z6re.

Weisz Erzs6bet tSncpedag6gus vezet6s6vel indult,, rogton

2 csoport alakult

a jelentkez6kb6l, Sweet,(alapiskol6s l6nyok) 6s a Hearthbreaker (kozep es f6iskol6sok)'

nSvvel, heti egyszeri prob6val. Nerii titkolt c6l volt a tdnc n6pszer0slt6se mellett fqll6pesi

6s versenyz6si lehet6s6get biziositani azoknak a fiataloknak, akik a mozgds 6rom66rt
szivesen t5ncolnak egyUtt.

M6r

a megalakuldsuk 6v6ben a szinvonalas szerepl6sUk eredm6nyek6ppen

eljutottak a P6diumtdncok orszdgos fesztiv6lj6ra Garamszentkeresztre (Ziar nad
Hronom). Abban az id6szakban 6s azota is, nemcsak ahazai- 6s nemzetkdzi
versenyeken (sokszor dobog6s helyez6seket e16rve), 2008-ban a modernt6ncok
vilSgbajnoksdg6n a Horvdtorsz5gi Puldn is megm6retteti mag6t,

ahol egy ll. es V.

helyez6st 6rtek el.

2006-ban, a Tdnc Vil6gnapja alakalm6b6l rendezdje es r6sztvev6je is a mintegy

600 n6z6 elott megrendezett T6ncestnek, ahol a profi tdncosok mellett, a v6rosban
mfikodo tdnccsoportok mutatkoztak

- mutatkoznak be m6s-m6s t6ncmrifajban. Az6ta is

telth6zas, toretlen sikert arat ez a rendezv6ny, Ugy a fiatalok, mint a feln6ttek kor6ben.

2010-ben a Magyar L6tvdnytdnc Sportszovets6ggel egyUtt megrendezi azMLTSZ
eu16pa bajnoksdg szlov6kiai selejtezdjet, itt Nagymegyeren.

Kozben folytak a pr6b5k, megannyi pr6bateremben eltoltott f5rads6gos 6ra mig egy-egy

produkci6 vagy versenysz6m eloadhatov6 v6lt. Az el6rt eredm6nyek,

a sikerek

utdn

b6vUlt a tagok szflma, mflr 4 korcsoportban dolgozott a TSncklub.

ld6kozben megtort6nt a v6lt6s is, 2012 szeptember6t6l T6rdk Eszti, M6d Fruzsina

6s Szabo Alexandra, a gy6ri Marina TS t6ncoktatoival folyik tovdbb a szinvonalas
t6ncoktatds. Vezet6sUk alatt m6r 2013-ban, az MLTSZ 6szi kup6j6n egy l. helyez6st,
a zsriri kulond'rj6t valamint egy ll. helyez6st szerzetek.

A csoportok rendszresen probdlnak, k6szUlnek
a versenyekre.

gazdagitjdk.

a

rendszeres

fell6p6sekre

5z6mos vdrosi 6s korny6kbqli kultu16lis rendezvSnyek szinfoltj6t

6s
is

2015. szeptember6t6l Mgr. art Hdzi Csilla t6nctandr veszi 6t a csoport vezet6s6t,

6s elkezdi az Oj koreogr6fi6k betanit6sdt a l6nyokkal. Eloszor 3, majd 4 korcsoportban:

mini, gyermek, junior 6s felnott koroszt6lyban. Reperto6rjukban tobbfele t6ncstllus

tal6lhato: balett,.dance show, moderntdnc, hip-hop, disco, ldtvdnyt6nc..Afolyamatos,
intenzlv t6ncor6knak koszonhetoen a ldnyok rijult erovel k6szUlnek a heti mdsf6l 6r6s
pr6b6kkal a fell6p6sekre, a junior eg felnott kateg6riSs ldnyokkai a versenyekre is, ahol
olyan t6ncosokkal kell felvenniUk a.versenyt,

akik heti 2-3 alkalommal

gyaKorolnak. De

a verseny val6 r6szv6tel fontos, ami egy olyan kozoss6gi elm6ny is, ahol az egymdsra

hatds is fontos, hogy tanulhatnak egym6stol, inspir6l6dhatnak, motivdci6t gyrijthetnek 6s
egyben kikapcsol6d hatnak kozosen ;

.

Ajobb eredm6nyek el5f6s6hez, az akrobatikus 6s gimnasztikai

t5ncelemek,

mozdulatok tokeletes 6s biztons5gos bemutat6sith 22016. szeptember6tol Taric L{szlo
edzo vezet6s6vel akrobatika oktatds is folyik a Tdncklubban.

A City Dance Club t6ncosainak kitaft6 hozzA1ll1sdnak, a t6ncoktat6 szlnvonalas

oktat6s6nak koszonhet6en 2017-ben a Magyar Ldtv6nyt6nc Sportszovets6g L6vdn
megrendezett szlov6kiai selejtezdj6n a felnott korosztSly0 lSnyok 6lma beteljesUlt.

a ,,Black Bird" cfmri koreogr6fi5juk el6adds6val
az Open -Nyilt t6nckateg6ri6ban v6gre felSllhattak a dobogo 1 fok{ra. Az el6rt

A benevezett ,,B"-amat6r kategoriSban

eur6pa bajnoks6gon valo szerepl6sre a zsfiri 6tminositette
a produkci6jukat ,,A"- profi kateg6ri6ba. Az 1. helyUket itt is megv6dt6k. Az elso hely
el6r6s6vel egyben meghlvdst kaptak a Budapesten megrendezett Interkontinentdlis
pontsz6mmal,

az

T6ncfesztiv6lra

-

ahol MagyaroszAgi, Szlov6kiai, Rom6niai, Norv6giai 6s Kinai csoportok

versenyeztek.

lde

k6t

koreogr6fiSval neveztek be, 6s mind a k6t t6nckateg6riSban arany min6sit6st

szereztek, amivel Nagymegyer

jo

hirnev6t

is k6pviseltek a l5nyok, tdncoktatojukkal

egyUtt.

Az utols6 3 6v versenveredm6nve szimos fell6p6sek mellleft
2015';

- Pohvb bez barier - Pozsony
. Nyllt kateg6ria:
"Dance show kategoria:
- SzlovSkiai selejtez5 MLTSZ
" Szinpadi lStv6nyt6nc

- 2.,3.,4.6s 6. helyez6s
Egy - 2., 6s 5. helyez6s
Egy

- L6va:

kategoria:

*Szlnpadi lStv5nyt6nc kateg6ria:

Ket - 3. helyez6s
f'A" - form.- csoport:junior/
Egy - 4. helyez6s
f'A" - formdci6 :junior,kisebbek/

- OSZI KUPA- MLTSZ versenv BudakalSsz

.L6tv6nytdnc 6s revfi kateg6ria: K6t - l. dii
.Ldtvdnytdnc
Egy - ll. helyez6s

kateg6ria:

2016:

- SHOWTIME MLTSZSzlovAkiai selejtezoie - LEVA
*Dance Show-Pop
Ezi,ist min6sit6s ,,8"
*Dance Show-Pop - Bum-Bum lV. helyez6s
,,8"
*Open
ll.
helyez6s
,,B"
*L6tv6nyt6ncMusical, revue

Flex

F6nix
,,Baby's on Fire''

Ezi.ist min5sit6s ,,A" kateg6ria

-MLTSZ Europa Bainoksdq - LEVA
.L6tv5hyt6nc/revfi
,,Baby's on

2O17:.

Fire"

ll. helyez6s ,A" Feln6tt kateg6ria

- SHOWTIME -L6Va, az MLTSZ szlovdkiai versenye
*Tdnctermi t6ncok Magic
m Eztist min5sit6s ,,8"
.Nyilt kateg6ria Black
Arany min5sit6s ,,B" kategeg6ria
-

of
Bird

- MLTSZ EB - Pestszentimrei Sportkast6ly
*Nyilt kateg6ria Black Bird l. helyez6s

-

uA" kateg6ria

- InterkontinentSlis T6ncfesztiv6l - Budapest
.Nyilt kategoria
-,,Black Bird " Arany min5sit6s ,,A" kateg6ria
.L6tv6nyt6nc/revri
-,,Baby's on Fire" Arany mincisit6s ,,A" kateg.

I
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