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Mindent latba vetettek – tánctudást, kreativitást, erőt, ener-
giát, elszántságot, lelkesültséget – azok a fiatalok, akik részt 
vettek a nagyváradi Unique Dance Studio és a Szigligeti 
Színház által július 30-án szervezett jótékonysági hiphop 
táncmaratonon. Ha nem is a végtelenségig, de órákon át, 
mondhatni kifulladásig táncoltak a versenyzők. Volt, aki reg-
geltől estig ropta a táncot. A rendezvény egyben a Szigligeti 
Nyári Esték nyitóeseménye volt, s bevételét, a jegyárakból és 
nevezési díjakból befolyó összeget a krónikus beteg gyerme-
kek Yuppi Táborának ajánlották fel.

Tóth Hajnal

Jótékony táncmaraton – 
kifulladásig

A táncosok a nagyváradi vár szabad-
téri színpadát vették birtokukba. A 
modern hiphop zene messzire szállt 
az ódon várfalak között. A verseny-
zők, főleg tizen- és huszonéves fiata-
lok (bár a legidősebb versenyző 43 
éves, a legifjabb meg 12) a rekkenő 
hőség, a fülledtség dacára is fáradha-
tatlanul táncoltak. A rendezvény reg-
gel 9 órakor kezdődött. Húszan nevez-
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tek be a táncmaratonra. A szervezők úgy hirdették meg, 
hogy délután négyig tart a táncos szombat programja. Fél 
négyre a 20 jelentkezőből nyolcan maradtak, s ők még javá-
ban táncoltak, így nem lett vége a táncversenynek. Végül is 
délután fél hétig tartott az egyéni megmérettetés. Szinte 
megállás nélkül táncoltak, csupán öt perc szünet volt órán-
ként.

A rendezvény ötletgazdája, Simon	Noémi, a Unique Dance 
Studio vezetője elmondta: kicsit meg akarták mozgatni a fia-
talokat ezzel a maratonnal. Egyéni jelentkezők (nem csapa-
tok) nevezhettek be különféle tánckluboktól, egyebek mellett 
persze a Unique-tól is. Nem is annyira a kondíción múlott, 
hogy ilyen kitartóak, hanem azon, hogy rendkívül motivál-
tak – magyarázta Simon Noémi. A hiphop táncstúdió ötletét 
örömmel és lelkesedéssel fogadta Czvikker	Katalin, a Szigli-

geti Színház főigazgatója, aki ott 
drukkolt a várban a táncoló ifjaknak.

Érdeklődésünkre Simon Noémi dió-
héjban összefoglalta a Unique Dance 
történetét. A táncklub 14 éve alakult, 
és tíz esztendeje képviselik Romániát 
a hiphop Európa- és világbajnoksá-
gokon. Jelenleg 40 tagja van a 
Unique- nak. Az eddigi legjobb ered-
ményük, hogy 2015-ben Boszniában 
az Európa-bajnokságon harmadik 
helyezett lett a csapat. Öt éve rendre 
ők nyerik az országos bajnokságot, 
így idén is. Szóval bezsebelhettek már 
néhány szép sikert. Októberben 
Auszt riába, Grazba utaznak a hiphop 
vb-re. Csakis hiphoppal foglalkoznak, 
persze ezen belül vannak különféle 
stílustáncok. Kötelező táncstílusokat 
kell beiktatni. „Sokan azt hiszik, hogy 
a hiphop nem más, mint hogy vala-
kik csupán összevissza ugrabugrál-
nak az aszfalton. Holott jóval többről 
van szó. A hiphop valóban egy életér-
zés” – magyarázta Noémi.

Aczél	Dóra a Yuppi Tábor megálmo-
dója, alapítója. Dóra egyébként sok 
mindennel foglalkozik, számára fon-
tos az önkéntesség (is). A Yuppi ingye-
nes élményterápiás tábor krónikus 
beteg gyermekeknek. A Yuppi egy 
álom, amely lelkes fiatalok szorgos és 
kitartó munkájának köszönhetően 
2011 nyarán vált valósággá, mikor is 
cukorbeteg gyermekeket és fiatalokat 
táboroztatott legelőször egy önkéntes 
felnőtt csapat a Maros megyei 
Mezősályiban.

„Az első Yuppi Táborhoz még nagyon 
kellett toborozni a gyermekeket és 
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önkénteseket. Manapság már másképpen van. Minden szé-
pen kialakult. Három szakaszban zajlanak az élményterápi-
ás táborok, s mintegy 120 gyermek és fiatal vesz részt ezek-
ben a nyári programokban. Mezősályi nagyon szép hely. 
Adott minden, hogy igazi élményekben bővelkedjen a tábor. 
Van lovaglás, csónakázás, falmászás… meg még sok minden 
más. És mindig látványos a hatás. Az élmények jótékony 
hatása. A Yuppi életforma. A szervezői csoportban is egyre 
többen vannak, így majd’ mindenki helyettesíthető, ha vala-
kinek közbejön valami, és nem tud részt venni valamelyik 
táborban. Vannak a csoportban orvosok, programokkal fog-
lalkozó önkéntesek, az esti nagyprogramokat irányító 
önkéntesek és házi önkéntesek, akik nem szülők és nem 
barátok, hanem valahol a kettő között. Szívvel-lélekkel való 
ottlét – ez a lényeg. És ezt másképp nem is lehetne. Roppant 
hálásak vagyunk a táncmaraton szervezőinek, hogy ránk 
gondoltak. Nagyon szép cselekedet” – mesélte Dóra.

Nagy	Sarolta marosvásárhelyi Yuppi-önkéntes is jelen volt a 
táncmaratonon. 2012 óta tevékenykedik önkéntesként a 
Yuppi-táborokban. Elsorolta: az onkológiai, illetve az ízületi 
betegségben szenvedő gyermekek már táboroztak ezen a 
nyáron Mezősályiban. A 7–12 éves diabéteszes gyermekek is 
nyaraltak már és élményeket gyűjtöttek a Yuppi jóvoltából. 
Még egy tábor hátravan: augusztus 11-től a 13–17 éves cukor-
beteg kamaszok táborozhatnak a Maros megyei Yuppi-ta-
nyán. „A szívem csücske a Yuppi. Számomra fejlődést jelent 
mind szakmai (hiszen segítő szakmában dolgozom), mind 
emberi szempontból. Különféle élethelyzetek adódnak. 
Olyan történetek, amelyek könyvekben sincsenek. Apró, szép 
történetek. A világ is kicsit jobb lesz a Yuppi által. A tánc-
maraton pedig izgalmas kezdeményezés. Nagyon-nagyon 
vagány, hogy a szervezők ajánlották föl a támogatásukat, és 
nem mi kopogtattunk” – fogalmazott Sarolta.

Példás, ahogyan a maraton versenyzői helytálltak, vagyis 
táncoltak. És meg is lett az eredménye a fáradozásuknak. A 
táncos nap végére 500 lej gyűlt össze a Yuppi javára. A győz-
tes Gelei	Orsolya lett. A 21 éves margittai születésű lány a 
Unique Dance Studio tagja, s már tizenöt éve táncol. A mos-
tani táncmaratonos győzelem jutalma: 500 lej és egy kétsze-
mélyes vacsora az egyik vendéglőben. Meg persze a nem 
mindennapi élmény. Orsolya lapunknak elmondta: „Nagyon 

GeleiOrsolya,
a táncmaratongyőztese

a szívemhez nőtt a tánc. Nemcsak 
sport, hanem életérzés is. Kicsi 
koromban láttam a nővéremet tán-
colni színpadon, és én is kedvet kap-
tam hozzá. Megtetszett a táncolás, a 
szenvedélyemmé vált. A margittai 
Clevers tánccsoportban kezdtem, ott 
is Noémi foglalkozott velünk. Aztán 
amikor Váradra jöttem, a Unique-ba 
kerültem, szintén Noémihez. A 
táncmaratonra próbaképpen jelent-
keztem. S mivel láttam, hogy bátorí-
tanak, buzdítanak, gondoltam, végig-
viszem az egészet – a csapatért is. 
Nagyon örülök neki, hogy sikerült. 
Kegyetlenül nehéz volt kilenc és fél 
órát végigtáncolni (az óránkénti 
ötperces szünet nagyon kevés volt, 
szinte semmi), de megérte.”


