
Simonyi Kitty: „Minden eddiginél nagyobb
kreativitásra van szükség!”
A Piruett Tánc Stúdió vezetője, Simonyi Kitty táncpedagógus nyilatkozott a Debreceni
Sportéletnek az elmúlt év nehézségeiről, valamint az újraindulásról.

A COVID az élet minden területére rányomja bélyegét, ez alól a sport sem kivétel,

nincsenek könnyű helyzetben az egyesületek, miden sportág megszenvedi a nehézségeket.

A Piruett tervezett programját is alaposan átírta a pandémia, versenyek, fellépések

maradtak el, szünetelnek a stúdióban az edzések. A munka viszont nem állt le, online

formában zajlik az oktatás. – A jelenlegi, járvány sújtotta helyzet mindannyiunk számára

nehéz, elsősorban a személyes jelenlét hiányát érezzük meg, mely elengedhetetlenül fontos

egy tánciskola életében, illetve a versenyekét, ahol a kemény munka eredménye tudna

megmutatkozni. Évente nyolc-tíz megmérettetésen veszünk részt, ehhez képest tavaly egy

versenyünk volt, februárban. A következő márciusban lett volna esedékes, de addigra

elrendelték az iskolabezárásokat. A kialakult helyzetre viszont azonnal reagáltunk, átálltunk

az online oktatásra. A vidéki csoportjainkkal együtt, összesen kilenc kollégával dolgoztunk

azon, hogy zökkenőmentesen folytatódhasson az oktatás, mely minden eddiginél nagyobb

kreativitást igényelt tőlünk. A gyerekeknek különböző challengeket küldtünk, melyeket
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azzal színesítettünk, hogy a végrehajtásába a szülőket is bevontuk. Mi, táncpedagógusok

rendszeres meetingeket tartunk, továbbképzéseken vettünk részt. Ezt a rövid, átmeneti

időszakot viszonylag könnyen átvészeltük, májusban már engedélyezték a nyitást –

fogalmazott az előző év tavaszi időszakáról az egyesület vezetője.

 – A korlátozások feloldása után örömmel tértek vissza a stúdióba a gyerekek, egész nyáron

folytatódott a munka. Edzőtáborokat szerveztünk, majd augusztusban, egy versenyen ismét

megmérettettünk. A Virágkarneválok állandó fellépői vagyunk, sajnos az elmúlt évben ez

elmaradt, viszont a karnevál több helyszínén felléphettünk. Birtokba vehettük végre az új

tánctermünket, újult erővel indultunk az új tanévnek, az őszi versenyekre készülve. Minden

visszatérni látszott a régi kerékvágásba, azonban újra közbeszólt a járvány, az Operatív

Törzs szigorú intézkedéseinek következtében ismét be kellett zárni a stúdiót. Decemberig

még nem volt okunk panaszra, készítettünk egy országos videoklipet – ezzel is motiválva a

gyerekeket és érdeklődésüket fenntartva – az Ajándék című koreográfiára, melyet a Dirty

Dance Sopron Egyesület vezetője álmodott meg. Jelenleg is minden erőnkkel azon vagyunk,

hogy a gyerekek lelkesedése ne hagyjon alább, de ez egyre nagyobb kihívás számunkra,

sajnos sokukat “elveszítettük” az elmúlt hónapokban. A munkának viszont folytatódnia kell,

mennünk kell tovább, szerveznünk, kapcsolatokat építenünk. Igyekszünk inspirálni,

összetartani a csapatot, a gyerekek lelkét is ápolva akár beszélgetésekkel is. Bízunk a

korlátozások mihamarabbi feloldásában, hogy abban a tevékenységben, ami minket igazán

szabaddá tesz, ne legyünk korlátozva. Aki egyszer megtapasztalja a tánc örömét, nagyon

nehezen tud róla lemondani. Mi sem tesszük! – zárta mondandóját a többszörösen

kitüntetett táncpedagógus, Simonyi Kitty.

F.K.
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