
 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

Úgy döntöttünk, hogy összefoglaljuk mind azt, amit eddig elértünk és megosztjuk minden 

olvasóval, hogy miről álmodunk rövid- és hosszútávon. 

Mészáros Gábor 21 éve része a tánc világának. Már fiatal korában megálmodta, hogy lesz egy 

egyesülete. Edzői tevékenységét 2006-ban kezdte el. Az Angyalföldi Gyermekházban 

segítőként dolgozott, később Kispesten és Százhalombattán már önálló edzőként végezte 

munkáját 

Gölöncsér Dániel 1998-ban kezdte el táncos pályafutását Akrobatikus Rock And Roll 

stílusban. Első saját területén Százhalombattán 2009 szeptemberében kezdett dolgozni Gábor 

mellett. A két fiatalember kapcsolata barátsággal kezdődött, majd munkakapcsolattal bővült. 

Czakó Nicolette személye rögtön a kezdetkor megalapozódott, amikor lányát beíratta hozzánk 

táncolni. Daninak segített az adminisztráció útvesztőiben eligazodni. Az alapot a szülőkkel 

való ismeretség adta, amelynek révén elkezdte kiterjeszteni Battán a kommunikációt, és nem 

utolsó sorban jól beszél a gyerekek nyelvén. 

Ez alatt Pesten Gábornak édesanyja Mészáros Zsuzsa (aki már 21 éve támasza) segített hol a 

háttérben, hol az előtéri munkálatokban. 

Kispest: Budapesten a XIX. kerületben már volt más rock and roll-t tanító egyesület, ezért 

nagyon nehéz volt olyan iskolát találni, ahol ebben a stílusban még nem folyt oktatás. Az 

Eötvös József Általános Iskola ilyennek bizonyult, így Gábor 2008-ban itt kezdte el a 

gyermekek akrobatikus rock and roll oktatását 15 tanítvánnyal. Ez a szám az év végére 25-re 

nőtt, ezért a következő tanévet nagyobb létszámmal tudtuk indítani. 

Százhalombatta: A városban négy általános iskola működik. 2009-ben az Arany János iskola 

tanulói kezdtek el hozzánk járni 19 fővel. Első évvégét még a kezdő létszámmal fejeztük be, 

majd elkezdődött a be és ki vándorlás időszaka.  

A kezdő összlétszámunk 44 fő volt. 



 

Megalakult a B-Cool Dance Team Sportegyesület 

Működési területünk, létszámunk tovább bővült, ezzel együtt személyi segítségeink is. 

A formációk mellett megjelentek a párosok. 

Százhalombatta: Mára mind a négy általános iskolából járnak hozzánk gyermekek, és az 

óvodások is kíváncsian érkeznek az edzésekre, hol több, hol kevesebb sikerrel. 

2015-től Tejes Katalin a kezdők óráin asszisztál, Lengyel Bonita a Törpeördögök 

kisformációjának irányítását vette kézbe. 2016-tól Szentes Edina dzsessz balett alapok 

elsajátításában segédkezik Gábor mellett. 

Szeretnénk, ha a Város rendezvényein további fellépési lehetőségeink lennének, valamint ha a 

junior kategóriába tartozó korosztály létszáma az általános országos és nemzetközi 

tendenciával ellenkezőleg nem csökkenne. 

Kispest: 2016 januárjában 70 gyermekkel kezdtük az évet. Sajnos a teremhelyzetünk kaotikus 

állapotba került, de bízunk benne, hogy hamarosan ez is meg fog oldódni. A Huncutkák 

koreográfiájában óriási részt vett ki Fenyvesi Tímea munkatársunk, aki saját maga is aktív 

versenyző. Csatlakozott hozzánk Julia Petersen Németországból a Flying Saucers 

Sportegyesületből. Szakmai hozzáértése előre viszi a csapatokat. Teket Péter személyében 

egy olyan fiatalembert ismertünk meg, aki az erősítésekben tud segíteni.   

Szeretnénk elérni, hogy a terem helyzetünk megoldódjon, és megnyugtató környezetben 

tudjunk tovább haladni a szakmai fejlődés útján. Cél a kispesti csapatok Kick Dance és 

Területi versenyeken való megmérettetése is. 

Budapest, X. került Janikovszky Éva általános iskola 

Szívós Boglárka rock and roll asszisztensként kezdte el a csoportban munkáját 13 fővel. 

Gyurom Natália személyében a gyerekek egy céltudatos, ambícióval teli edzővel ismerkedtek 

meg. Az edzéseket kedden és csütörtökön tartjuk. Jelenleg a kezdők és a kisversenyzők terem 

időpont hiánya miatt együtt vannak. Időközben a kezdők létszáma hat fővel bővült, aminek 

nagyon örülünk, mert így jövőre már biztosan tudunk külön edzést biztosítani a 

versenyzőknek. Az őszi munkát a nyári táncok elsajátításával, a saját táncok felelevenítésével 

és a kezdők tanításával kezdtük. Két formációt alakítottunk ki, ahová a gyorsan fejlődő 

kezdőket is beállíthattuk. A kisversenyzőket is szétbontottuk korosztály szerint. 2015-ben 

egy, a Négy Muskétás Sportegyesület által szervezett bajnokságon indítottuk a gyerekeket, 

ahol arany- és ezüst minősítéseket hozhattunk el. A jövőben a kisversenyzőknek saját sort 

fogunk írni, mellyel a későbbiekben magasabb szintre lépve indulhatnak a versenyeken, 

bajnokságokon.  

Szeretnénk, ha a következő évben a táncosok létszáma növekedne, és a gyerekek részt 

tudnának venni az egyesület által szervezett külön programokban, illetve táborokban. A 2016- 

17-es tanévben a könnyebb fejlődés érdekében már külön csoportot szeretnénk indítani a 

versenyzőknek illetve a kezdőknek egyaránt.  

Célunk, hogy a szülők együttműködésével egy olyan közösséget hozhassunk létre, ahová a 

gyerekek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat és sokat fejlődnek. 



 

 

Szabadegyháza 

A Községben még nem volt akrobatikus rock and roll oktatás, azonban Hip Hop igen. 

Horváth Gábriel a Black Angels felnőtt Hip-Hop csapatának oszlopos tagja és edzője, 

koreográfusa elvállalta, hogy Szabadegyháza gyermekei részére 2015 szeptemberétől tanítani 

fogja a rokit, amely a tervek szerint valósult meg. Ehhez a feladathoz csatlakozott Szaniszló 

Roberta, aki egyben az asszisztense, és a Black Angels tagja is. Az edzések kellemes 

hangulatban telnek. A tánccsapat jelenleg 14 fővel működik, a táncpróbákat a helyi 

Művelődési Házban tartják. A gyermekek máig négy koreográfiát tanultak meg. Ezek: az 

akrobatikus rock and roll-ból a Mini, a B1, a Hip-Hop ból egy összekötő koreográfia és a 

Wellhelló egyik zenéjére írt show tánc. Szeretnénk ha a község gyermekeinek fellépési 

lehetőségei lennének.  

Szeretnénk a tehetségesebbeket versenyeken indítani, valamint azt, hogy a táborokba minél 

többen eljuthassanak. A következő évben a létszám növekedésének elérésével már 

visszacsatolást nyerünk az új terület működéséről.  

Black Angels több mint öt éve működik. A csapat évről évre fejlődik és jobbnál jobb 

eredményeket ér el.  

Szeretnénk, ha a felnőtt formáció további technikai fejlődése felfelé ívelne, és országos, 

illetve nemzetközi versenyeken is el tudnának indulni. Célunk, hogy a nyári ott alvós egy 

hetes táborban minél többen részt tudjanak venni. 

Sárosd 

Szabadegyháza mellett elhelyezkedő el kis lélekszámú község, ahol 2016. február 1-vel a 

Művelődési Házban önkormányzati támogatással elindítottuk a B-Cool legújabb területét. Kis 

logisztikai megoldással el tudtuk intézni, hogy az edzésnapok arra a napra essenek, amikor 

Horváth Gábriel meg tudja tartani az edzéseket. Az adminisztrációban itt is Szaniszló Roberta 

adja a támaszt, de két lelkes szülő Szabóné Gál Klaudia, Horváth Viktória is támogatja a 

sárosdi csapat elindulását, megerősödését. Jelenleg 24 fővel működik a terület.  

Szeretnénk, ha a Szabadegyházán megrendezésre kerülő nyári napközis táborban részt 

vennének. Célunk továbbá, hogy nyáron a fellépési lehetőségeken helyt kapjanak a tánc 

bemutatására. 

Mint minden jól működő sportegyesület, mi is biztosítunk nyáron foglalkozásokat táborok 

formájában. A nyár a B-Cool-nál mára elképzelhetetlen napközis, és ott alvós egyhetes 

táborok nélkül.  

 Első táborban 2010-ben „5” azaz öt táncos volt Velencén Dani vezetésével és Nici 

kíséretével.  

 2013-ban Balatonszemesen az ott alvós táborba már 60 gyermeket vittünk.  

2014-ben közös nagy táborral próbálkoztunk 160 fővel egy hét időszakban, de ez nem vált be.  



 

Az előző évi tapasztalatokból kiindulva 2015-ben kétszer egy hetes tábort szerveztünk 

Balatonszemesen az OTP üdülőben. Mindkét héten telt házas tábort tudhatunk magunk után.  

Várgesztes: 

Szakmai táborokat nem csak nyári időszakban szervezünk, hanem a versenyszezonok előtt 

hosszú hétvégés versenyfelkészítő táborokat tartunk. Igaz rövid idő alatt, de hatékonyság 

szempontjából maximálisan eredményeket tudunk elérni. A Várgesztesi Villaparkban 2015- 

ben voltunk először 80 fővel, majd 2016-ban 120 táncossal foglaltunk el 14 villát. 

Arra törekszünk, hogy egy évben kétszer tudjunk elmenni ilyen hosszúhétvégés táborba. 

Minden táborunkat a tánc fejlesztése, koreográfiák tisztázása, erőnlét növelése jellemezi. A 

résztvevőket korosztályok és tudásszintek szerint, pihenő és különórák beiktatásával tudjuk 

csoportokra bontani. A táborozók minden esetben csapatokra bontva külön team-ket alkotnak 

a tábor ideje alatt, akik között egészséges versenyzés folyik. Itt megnyilvánul a kreativitás, a 

szellemi tevékenység, az ügyesség, a fizikai erőlét. Naponta két főedzés van, ami két órás 

időtartamú. Ezen felül vannak a formációk, párosok különórái illetve a kisebbeknek a 

technikai fejlesztések.   

2016-ban Egyházaskozáron két turnusban fogjuk eltölteni szakmai táborunkat, ahova 

szeretnénk, ha minél többen el tudnának jönni. A táborban tanult koreográfiákkal lépünk fel 

minden új tanévkezdetétől. (A korábbi táborokról a gyerekek véleménye olvasható az 

„Események” menü alatt, „gyerekek-felnőttek-vélemények”)  

Nemzetközi álom út 

A flensburgi Flying Saucers egyesület táncosai 2013-ban először voltak vendégeink 

Százhalombattán a napközis táborban. Ezt követően 2014-ben és 2015-ben a nyári ott alvós 

táborban tartottak velünk. Szintén 2015-ben Németországban társegyesületünk megrendezte 

az első német-magyar akrobatikus rock and roll tábort, ahova 10 gyermeknek sikerült eljutnia 

Gábor és Zsuzsa kíséretével. 

Szeretnénk, ha a kapcsolat a német egyesülettel tovább folytatódna. Amennyiben a Flying 

Saucers 2017-ben ismét megrendezi a vegyes tábort, szeretnénk minél több gyermekkel 

elmenni hozzájuk. (A tervek szerint Ők idén is jönnek.) 

 

Versenyek 

A tehetséget nem szabad elpazarolni. Nagyon sok ügyes táncos jár hozzánk. Azt gondoljuk, 

hogy kompromisszumok kötésével, szorgalommal, kitartással, elszántsággal, mindig jobb 

eredményt lehet elérni, mintha csak úgy és azért csináljuk, mert ez olyan jó buli. Örömünkre 

egyre több fiú csatlakozik hozzánk, aminek következtében egyre több a kispárosunk. 

Szeretnénk, ha minden formáció és minden páros a saját tudásának megfelelően helyt tudjon 

állni a versenyeken, legyen az akár egy minősítő verseny, vagy akár egy területi 

megmérettetés. 

 



 

Fellépések 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy fellépési kéréseket kapunk különböző rendezvényekre 

az összes területen ahol mozgunk és vagyunk. A helyi felkéréseken túl, több külsős 

megkeresést is kaptunk, és folytatjuk a karitatív szerepléseket is.  

Az elmúlt évben új felkérőink: Velencei Nagycsaládosok, Székesfehérvár Onkológiai Klub, 

I.sz. Gyermek Klinika. Nagyközönség előtti fellépésünk az elmúlt évben a MOL Családi Nap, 

Color Run, Hospice mozgalom stb. 

 

ZÁRSZÓ 

Szülők támogatása nélkül nem tartanánk itt, ezért külön szeretnénk megköszönni minden 

táncosunk szüleinek a segítséget, a támogatást. Mi továbbra is bízunk abban, hogy amit 

csinálunk, és ahogy tesszük a dolgainkat az a következő évben is sok sikert fog hozni, és 

ezáltal a mosoly sem marad el.  

„Egy napot se mosoly nélkül!” Pelle Holm 

 

2016.  

      Egyesületi vezetés 

http://www.citatum.hu/szerzo/Pelle_Holm


 

 

2016 nemzetközi szintű célokról 

Mészáros Gábor és Lengyel Bonita 

https://www.facebook.com/Lengyel-Bonita-és-Mészáros-Gábor…/… 

Az Akrobatikus rock and roll szakág a Magyar Táncsport Szakszövetség-hez tartozik 

(MTASZ). Ez a szövetség a Magyarország hivatalos és kizárólagos akrobatikus rock and roll 

szövetsége. Ők vannak kapcsolatban a WRRC (Word Rock n’ Roll Confederation) 

világszövetséggel. Gábor és Bonita azokon versenyeken indul, amelyeket a WRRC 

meghirdet, és a MTASZ nevezi őket. 2015. szeptember 16-án a szakági bizottság döntése 

értelmében a páros indulhatott a 2015. október 24-én Moszkvában és november 21-én 

Genfben megrendezésre kerülő versenyen. Mind két helyen becsülettel helytálltak, sőt a genfi 

világbajnokságon három ellenfelet hátuk mögött hagytak. 

Cél: 2017-es Világjátékokra való kijutás 

A Világjátékok - World Games egy olyan nemzetközi sportesemény, amelyet a Világjátékok 

Nemzetközi Szövetsége (International World Games Association - IWGA) rendez meg a 

nyári olimpiai játékokat követő évben. A világesemény olyan sportágakat tartalmaz, amelyek 

nem szerepelnek a nyári olimpia programjában. Ez tehát a „nem olimpiai sportok olimpiája”.    

A táncsportokat a World Dance Sport Federation (WDSF) képviseli, amelynek a World Rock 

’N’ Roll Confederation (WRRC) a társult tagja.  

Ezen neves versenyre, amiként az Olimpiára, is nagyon nehéz a bejutás, mivel négy 

kontinensről mindösszesen 14 páros vehet részt. Európa tekintetében 11 ország országonként 

összesen egy párossal kvalifikálhatja magát. Ma jelen állás szerint Magyarországnak NINCS 

másik felnőtt párosa. 

Ahhoz, hogy a 2017-es világjáték elérhető legyen, ahhoz el kell indulni az idei, valamint a 

2017. I. félévi versenyeken. 

2016-os versenyek: 

o Március 6. területi magyar bajnokságon bemutató 

o Március 19.  Veszprém Országos Bajnokság meghirdetve az „A” kategória 

o Május 7.  Oroszország – Szentpétervár Világkupa 

o Május 28.  Svédország – Halmstad Európa Bajnokság 

o Június 4.  Horvátország- Zágráb Világkupa 

o Július 9.  Olaszország –Rimini Világkupa 

o Október 10.  Ausztria – Gratz Világkupa 

o Október 29.  Oroszország – Moszkva Világbajnokság 

o December 17.  Chisinau – Moldova Világkupa 

https://www.facebook.com/Lengyel-Bonita-%C3%A9s-M%C3%A9sz%C3%A1ros-G%C3%A1bor-WRRC-768590879917084/?fref=ts


 

Kérünk mindenkit, dőljön hátra kényelmesen, és nézzen bele a videó linkekbe, amelyek pár 

perces betekintést adnak a munkásságunkról valamint a Black Angelsről és az A kategóriás 

párosról is.  

 2016. 02. 19. Sportdíj átadó Gála flashmob szervezése, lebonyolítása 

https://www.facebook.com/BCDTSE/videos/895060573944238/?pnref=story 

 2015. 12. 11.Szabadegyháza Mikulás Gála 

https://www.youtube.com/watch?v=SWfmDWljHTw 

 2015. 11.19. GENF Világbajnokságon az A kategóriás felnőtt páros MO színeiben 

versenyez 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFHbUSKjPZs 

és Moszkva 

https://www.youtube.com/watch?v=kbxvwvz1xm4 

 2015.nov.19. Hospice – jótékonyság –egyesületi rálátás 

http://www.hospice.hu/egyesulet/media-megjelenesek/2015/923) (csatolt link 2:50 nél 

hallhatóak és láthatóak vagyunk)  

 2015 nyári tábor jól látató, kicsiktől nagyokig az elszántságot a tánc iránt, a családias 

légkört, 

https://www.youtube.com/watch?v=rhQKmOrTcBc 

 2015. július 4. Szabadegyháza Cukorfalat fesztivál  

https://www.youtube.com/watch?v=0X9xtTIh38Q 

 2014.09. St. Martin művész közreműködésével flashmob az értelmileg sérült 

gyerekekért Battai felkérésre- jótékonyság 

https://www.youtube.com/watch?v=_RCeozpJGxI 

https://www.facebook.com/BCDTSE/videos/895060573944238/?pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=SWfmDWljHTw
https://www.youtube.com/watch?v=ZFHbUSKjPZs
https://www.youtube.com/watch?v=kbxvwvz1xm4
http://www.hospice.hu/egyesulet/media-megjelenesek/2015/923
https://www.youtube.com/watch?v=rhQKmOrTcBc
https://www.youtube.com/watch?v=0X9xtTIh38Q
https://www.youtube.com/watch?v=_RCeozpJGxI

