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A MEDINAI SZERB TÁNCCSOPORT TÖRTÉNETE 

 

 

 

Kezdetek Több generáción át, visszanyúlva a 1960-as évekhez a szerb táncok oktatásának és 

elsajátításának Medina községben hagyománya volt. Itt él Tolna megye legkisebb szerb 

kisebbsége, akik a mai napig is összetartó közösségként ápolják és élik hagyományaikat.  

Szerb zenekar volt a faluban, és vezetőjük Kőszegi Márton kezdeményezte, hogy gyerekekkel 

alakítsanak hagyományőrző szerb néptánccsoportot. 

Első tánccsoport diákokból állt Rittmann Lászlóné általános iskolai tanár diákjaiból 

megszervezte a tánccsoportot, hogy a fiatal generációval megismertessék, és a szerb táncok 

oktatásával megőrizzék a szép hagyományt. Kozics Szávó bácsi volt a tánctanár, koreográfus, 

- szakmai berkekben, és tanítványai körében is nagy elismerésnek örvendett, - aki hosszú 

éveken keresztül több generáción át tanította Medinán a hagyományos szerb táncokat. Tőle 

tanulták a gyerekek a „MEDINAI KÓLÓT, VRÁNJÁNKÁT, a MOMÁCSKÓ KÓLÓT, a 

táncokat OJ DEVOJKO RODE, TEBE BRÁCÁ VOLE dalokkal kísérték.  

Zenekar A tánccsoportot akkoriban csak medinai zenészekből álló tagok kísérték: Kozics 

Milán tambura, prímás, hegedű, Kozics Szávó tambura, Szokics Ránkó nagybőgő Kőszegi 

Márton harmonika 

A tánccsoport tagjai: Angyal Erzsi, Angyal János, Angyal Mária, Földi Ilonka, Boros József, 

Boros Józsi, Boros Júlia, Götz József, Hafner Béla, Haszeg Ilonka, Huber Éva, Fejős István, 

Fejős Béla, Kovács Irén, Mester Béla, Mészáros Jucika, Nagy István, Rafajlovics Szvetiszláv, 

Szabó Éva, Szabó Ilonka, Szabó Katalin, Topánka Györgyi, Töttösi Ilona, Töttösi Sándor, Tóth 

László, Varga János, Varga Piroska. 
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60-as évek táncosai 

 

Rittmann Lászlóné „Tanító néni”, – ahogy a mai napig tisztelettel, szeretettel emlegetik volt 

tanítványai, – nem csak megszervezte, hanem összetartotta a csoportot, intézte a próbákat, és a  

meghívásos fellépéseket. A 60-as években az általános iskola még az Apponyi kiskastély 

épületében működött, itt tartották heti 2-3 alkalommal a táncpróbákat.  

Kozics Szávó tánctanár nem csak instruálta őket, hanem beállt a gyerekek közé, és velük 

együtt táncolt, mutatta a lépéseket, játékosan, jó hangulatban zajlott a tanulás, gyakorlás. 

Rittmann tanító néni nem csak a szervezéssel foglalkozott, hanem minden próbán ott volt, és 

végig táncolta a gyerekkel a próbákat. A diákok lelkesen, és örömmel gyakoroltak, nem csak 

azért, mert rajongtak tanáraikért, hanem mert tisztában voltak azzal, hogy ez egy érték, amit 

tanulnak, amit átadnak nekik. 

Fellépések Dél-Dunántúlon szinte minden rendezvényre kaptak meghívást, megmutatták 

tudásukat többek között a Mohácsi busójáráson, Őcsény, Szekszárd, Paks. Fesztiválokon, 

búcsúkon, Úttörő Kulturális Seregszemléken, valamint a medinai rendezvények főszereplői 

voltak.  Fellépéseiken minden táncuk tetszést aratott, de a legkülönlegesebb a szerb lakodalmas 

volt, aminek főszereplői hosszú évekig, Szabó Katalin - Hafner Béla páros táncolt.  Megyei 

szinten akkor a legjobbak között volt a medinai szerb táncegyüttes.  Műsoraikat mindig siker 

kísérte, amihez a Medinai zenészekből álló zenekar is hozzájárult.   

Jutalomüdülések a fellépésekért A 60-as években egyik emlékezetes fellépésüket a Tolna 

Megyei Úttörő Kulturális Seregszemlén Csillebérci Úttörőtábori jutalomüdüléssel díjazták, ami 

abban az időben rangos elismerésnek minősült.   Két alkalommal nyerték a jutalomüdülést, és 

az egyik Csillebérci tartózkodásuk idején, meghívták őket Budapestre a Magyar Honvédség 

Tiszti Kulturális Székházába fellépésre.    
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Színvonalas előadások - utazási támogatások Tolna megyében jó híre volt a táncegyüttesnek, 

fellépéseik nem csak a közönség köreiben aratott sikert, hanem más tánccsoportok is elismerték 

színvonalas előadásaikat.  A Tolna Megyei Kulturális Központ akkori vezetője Pártai Gyula 

nagyra becsülte a tehetséges medinai Szerb Tánccsoportot, támogatta kulturális 

tevékenységüket. Nagy segítségükre volt abban, hogy fellépésekre utazáshoz, buszokat 

biztosított számukra, ami óriási dolog volt a ’60-as években.  Medinán nagyon fontosnak 

tartották a tánccsoport létezését, fellépéseit, olyannyira, hogy nem kellett a fellépésekre ruhát 

varrattatni, hanem a falubeli szerb asszonyok ajánlották fel a népviseleti ruhákat. Gyakran 

megtörtént, hogy a fellépésekre is elmentek velük, segítettek beöltözni a szép, hagyományos 

népviseletbe. Azok a diákok, akik a 60-as években Rittmann tanító nénivel, és Kozics Szávóval 

elsők között kezdte a szerb tánchagyomány tanulását és megőrzését, időközben elballagott az 

iskolából. A közösségi szellem nagyon erős volt úgy a tanároknál, mint a gyereknél, és ennek 

köszönhetően több diák az általános iskola befejezését követően középiskolásként még 

visszajárt, 1-2 éven át táncolni a csoportba.   

Sikeres utánpótlás Az alsó osztályos gyerekekből volt utánpótlás a csoportba, de idővel az 

iskolakezdők létszámának csökkenésével sajnálatos módon a ’70-es években már nem volt 

tagja a szerb tánccsoportnak, és a hagyományőrzésnek ez a formája befejeződött. A 

Tánccsoport tagjai,- az akkor még gyerekek,- a mai nap is hálával gondolnak tanáraikra, 

Rittmann tanító nénire, és Kozics Szávóra, akik a szerb táncon keresztül megmutatták, 

megtanították nekik mi az érték szülőfalujukban, az ott élő emberekben, és nem utolsó sorban, 

önmagukban. Nem csak a volt tánccsoport tagjaink jelentőségteljes az az időszak, hanem 

Medina lakosainak is, mivel részesei lehettek.  A Tánccsoport tanárai, diákjai, akik a szerb 

táncok tanításával, elsajátításával, közösen sokat tettek a hagyományőrzés e terén.  A régióban 

fennállásuk éveiben a szerb hagyományt, a szerb táncokat, egyedüliként ők vitték tovább, 

mutatták be fellépéseiken Ma már csak szép emlék szívünkben, de a Medinai Szerb Tánccsoport 

olyan értéket képviselt, ami érdemes arra, hogy kulturális értékeink között helyet kapjon. 
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Zenekar táncosokkal 

Balról a zenekar: Kőszegi Márton,Kozics Milán, Kozics Szávó,Szokics Ránkó 

Táncosok: 

Guggolnak:            Töttősi Sándor, Varga János 

Balról első sorban: Huber Éva, Szabó Erzsébet, Angyal Erzsébet, Szabó Katalin, Földi Ilona, 

Szabó Ilona  

Balról hátsó sorban: Rafajlovics Szvetiszláv, Tóth László, Nagy István, Boros József, Boros    

Józsi  

Hosszú évek után a medinai fiatalok közössége arra az elhatározásra jutott, hogy nem szabad 

veszendőbe hagyni, meg kell őrizni Medina egyik értékes szép hagyományát, a szerb néptáncot. 

 

SARENAC HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET  

 

Fellépés szerb népviseletben 
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Kezdetek 1994. december 1. napján a Medinai Ifjúsági Klub megalapította a „Sarenac” 

Hagyományőrző Egyesületet, ezen belül a szerb tánccsoportot. Huszonegy medinai fiatal lett 

az Egyesület tagja, akik fontosnak tartották a szerb hagyományok ezen belül főként a népzene, 

néptánc megőrzését. Társastánc, és néptánc oktatások keretén belül magyar táncokat is tanultak, 

amit Toláczi József tanár iránymutatásával sajátítottak el.  A Dusnoki Rackezicse zenekar 

kísérte a tánccsoportot éveken keresztül. A Tánccsoport tagjai: Konrád Krisztina, Balogh 

Erzsébet, Ifjú Ivett, Ifjú Emőke, Siklósi Anikó, Karburina Dorottya, Rafaljovics Annamária, 

Borosné Fekete Zsuzsa, Rittmann Veronika, Simon Andrea, Harsányi Imre, Fekete Attila, 

Kozics Gordána, Szávity Diana, Csizmadia Hilda, Konrád János, Varga Erika, Varga Éva. 

 

Sarenac tánccsoport 

Meghívások – Nemzetközi fellépések A csoport minden évben több helyre kapott meghívást, 

Horvátország /Bobota, Borovó/ Románia/Nagyszentmiklós, Mohács, Siófoki Nemzetközi 

Aranykagyló Fesztivál, Szekszárd és környéke. Medinán évente több rendezvényen is 

szerepeltek. Kiemelkedő elismerést a Dél-Dunántúli Népzenei Fesztiválon értek el, ahol 

minősítésen ezüst fokozatott kaptak.  

  

Borovói Folklór Fesztiválon 



Medinai Települési Értéktár 

 

6 

 

 

  

Emléklapok 2001. február  és október 

Csoport fiatalítása – gyerek tánccsoport Folyamatosan fiatalították a csoportot, 1998-tól 

megalakult a gyerek tánccsoport, melynek tagjai: Sára Gábor, Sára Nikolett, Sára László, Dudla 

Noémi, Kölesdi Ildikó, Kölesdi Dorina, Karburina Róbert, Karburina Katalin, Benke Szabina, 

Benke Roxána, Kőszegi Virág, Nagy Dóra, Fodor Lajos, Fodor Emese, Fodor Szabina, Fodor 

Enikő, Pusztai Dorina, Kölesi Éva, Szalai Dániel, Szalai Ágnes, Nagy Alexandra, Keresztes 

Judit, Keresztes Tamás, Gagyi Edina, Mikóczi Szilvia, Mikóczi Zsófia, Szávity Nikola. Szávai 

József tánctanár, Ciánovits Milán tánctanár, és Kovács Gergő zenekar-és művészeti vezetők 

iránymutatásaival készültek a fellépésekre. 

2000. évben a szerb vonal folytatásaként megalakult az Egyesületen belül a „Sarenac” 

Tánccsoport, melynek vezetője Siklósi Andrásné lett, tánctanár Kovács Gergő (Dusnok). A cél 

továbbra is a hagyományőrzés volt a fiatalok számára. Az Egyesület és ezen belül a Tánccsoport 

elsődleges célja volt, hogy a hagyományokat, helyi jellegzetességeket, ami évszázadokra nyúlik 

vissza Medinán, - mely különleges, színes ebben a térségben - a zenén, táncon keresztül 

megőrizzék, ápolják, és a fiatal generációval megismertessék, akik majd méltón tovább adják.  

2006-ban a csoport, „Sarenac Medinai Hagyományőrző Egyesület” néven átalakult, vezetőjük 

Siklósi Krisztián lett, aki  új arculattal, átformálva tovább vitte a szép múlttal rendelkező 

Egyesületet. Az előző évek tapasztalatainak fényében, új alapokra helyezték működésüket. 

Vezetésével az Egyesület elsősorban a népzenei vonalat, a népzene tanítását szerette volna 

képviselni. Ötletét, célkitűzését a megnyert pályázatok is igazolták, melynek köszönhetően a 

magyar népzenei és néptáncos továbbképzéseket tudtak szervezni.  

Tánccsoport felbomlása Az Egyesület tagjainak egy része lecserélődött, mint tánccsoport 

felbomlott, de a zenei vonal megmaradt. Tehetséges zenészek, zenei pedagógusok csatlakoztak 

a csoporthoz. Még jobban erősítették az évekkel ezelőtt megkezdett népzenei vonalat, ez abban 

nyilvánult meg, hogy egyre több szerephez jutott a népzene programjaikban. Szép számmal 

kaptak meghívásokat, többek között a Tolna Megyei Art Fesztiválra, szekszárdi Néptánc  
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Találkozóra, Bajára, Bonyhádra, valamint a mohácsi busójárásra.  Az Egyesület zenészei ekkor 

már állandó zenekart alkottak, rendszeresen kisérték a környék néptáncosait fellépéseiken, 

valamint a táncházakban tartott rendezvényeken. A Medinai Hagyományőrző Egyesület 2006-

ban kezdte meg a népzene helyi jellegzetes keveredését, gyűjtések formájában rögzíteni, 

továbbfejlesztés, és népszerűsítés céljából. 

Egyesületi név változtatás 2007-ben, mint Sarenac Medinai Zenész és Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület működtek tovább, és már tisztán népzenét és gyerekeknek a néptánc 

tanítást, megismerést előtérbe helyező hagyományőrző programjuk volt. Ennek köszönhetően 

több konkrét megkeresés érkezett hozzájuk óvodák, iskolák részéről, hogy óralátogatások 

óralevezetések keretében ősi hangszereket, kipróbálható ütős, fúvós hangszereket, egyszerű 

ritmusokat és dallamokat mutassanak, tanítsanak meg a gyerekeknek. Ekkor készítették el 

iskolák számára speciális, tanmenetbe illeszthető zenei kiadványokat. Olyannyira sikeresek 

voltak, az iskolai látogatások, hogy a zenészeket a nyári táborokba is meghívták. Itt lehetőségük 

adódott arra, hogy ne csak a térségben élő gyerekeknek hanem, távolabbi, más vidékekről 

érkezőknek is megmutathatták a szerb zenei hagyományokat. Ezekkel a programokkal nem 

csak az volt a cél, hogy bemutassák a szerb zenét, hanem, hogy az ifjúság érdeklődését 

felkeltsék ezen értékes kulturális örökség iránt. Ebben az évben is több kulturális rendezvényen 

felléptek, Országos Népzenész Konferencia Főzőversenyén, Sió Kupa Sakkverseny, Zombán 

felnőtteknek szóló népzenei koncert, valamint Medina Teréz Napi Búcsú és Szüreti Fesztivál. 

A medinai rendezvények szervezését az Egyesület vállalta. Megemlítendő még a szekszárdi 

néptánc találkozó, mohácsi, bajai fesztiválok, nyári programok, családi napok, gyereknapok, 

ahol szintén sikereik voltak.  A programok támogatására pályázatot nyertek a Nemzeti 

Kulturális alaptól. Az évek folyamán a „Sarenac” több zenekarral szorosan együtt 

működött/működik, mind a Csurgó zenekarral, Bartina zenekarral, és folyamatos az 

összehangolt munka a bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Oktatási Intézménnyel. 

Közös elhatározás volt, hogy továbbképző hétvégeket indítottak el Bonyhádon, ezzel segítve a 

népzenei tagozat, és a környékbeli zenészek, zenekarok fejlődését. Nagy volt az érdeklődés, 

közel harminc népzenész vett részt ezeken a hétvégeken.  

2012. Név és arculatváltás Tolna Megyei „ZeneBony” Zenész-és Hagyományápoló 

Egyesületként folytatták tovább működésüket, és a népzenére, annak oktatására fektették a 

hangsúlyt. A néptánccsoport feloszlott, ekkor zárult le a „Sarenac” Szerb Tánccsoport  
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emlékezetes korszaka. A 60-as években Rittman Lászlóné és Kozics Szávó által elkezdett utat, 

évek múltán folytató és „felélesztő” tanárok, koreográfusok és a tánccsoport maradandót 

hagytak hátra a szerb hagyományok terén. 

       

     Siker éveiben Medinai Művelődési Házban 

  

Szekszárdi Szüreti Napokon – Béla tér 

 

Medinai Szüreti Napokon zenekarral 

 

A „MEDINAI DUKÁTOK – MEDINSKI DUKATI” - tánccsoport  

Története A medinai iskola tánccsoportja 2015. június 13-án alakult meg, szájhagyomány útján 

terjedt egymás között. Ők arra vágytak, hogy megtanulhassák a medinai szerbek táncait, és a 

táncon keresztül ennek a népnek a hagyományait, szokásait. Azonnal lett létszám, a kedv 

megvolt. Az idő múlásával a horvátországi koreográfus véleményezésével még intenzívebb volt 

a kedv. Aztán a heti 2,5 óra próba is „próbára tette” őket. Ruhájukat saját maguk varrták, majd  
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dr. Halász Zsolt, az Apponyi kiskastély tulajdonosa az egész tánccsoportnak új ruhákat 

ajándékozott. A tánccsoport vezetője, a medinai Subotic Milka is ebben a faluban sajátította el 

a szerb táncokat, elsősorban édesanyjától, Szokics Szávetától és Szokics Elekné Nati nénitől. 

Mesterük a medinai szerb koreográfus és táncos Kozics Szávó volt. Az első próbát 2015.07.17-

én tartották. Szorgalmuk a táncok folyamatos elsajátításában látszott meg.  

Horvát koreográfus Megalakulásuk óta 30 nap telt el és máris vállalták az első fellépésüket. 

Koreográfusuk a horvátországi, 40 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Milan Cvijanovic, 

aki európai fesztiválokat nyert. A zenekart pedig két harmónikás kísérte, mindkettőt Duskonak 

hívják. A művészeti vezető SzokicsRánkó és Subotics Milka. 2016. június 5-ével alakultak meg 

hivatalosan is, egyesületként működnek, Tolna megye településein nagy sikereket értek el.  

 

 
Az 1 hónapja alakult tánccsoport első fellépése 

            a Medinai Művészeti Napokon 2015 augusztusában 

 

Az egyesületté alakulás mindjárt a szponzorok szemét is felnyitotta, így már meghívást kaptunk 

egy távolabbi megyébe, Csongrádba, ahova a deszki tánccsoport hívott meg bennünket az 

„AJVARIADA” fesztiválra.  

Színvonalas repertoárjukkal és fellépéseikkel színesítették a helyi kulturális rendezvények 

színvonalát. Több helyen léptek fel : Medina, Zomba, Kistormás, Mözs, Kismányok, 

Györköny, Fácánkert, Tengelic, Harc, Dusnok, Ercsi, Németkér, Kölesd, Babits Művelődési 

Ház.Ezek a gyerekek nem beszélik a nyelvet, de valójában a szüleiktől hallották, hogy mekkora 

sikere volt mindig a medinai szokásoknak. Minden vallási ünnep a JULIANUS naptár szerint 

kerül megünneplésre, például a Medinai Búcsú, a Pudarina (szőlőőrző mulatság a pincesoron), 

Iván-napi koszorúfonás mezei virágokból, Karácsony szimbóluma: a szalma. Ezek a medinai  
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gyerekek, önbizalmat kaptak, és tudják, hogy aki a „MEDINAI DUKÁTOK” csapatában van, 

az sok helyre eljuthat, és a közösségnek személyiségformáló ereje is van! 

 

     

Medinai Művészeti Napokon fellépés előtt                Új népviseletben 

                    

              Közösségek Hete rendezvénysorozat sikeres fellépői Medinán 2017-ben 

                               

                      Medinai Művészeti Napokon 2017-ben 

A Medinán intenzíven megélt szerb hagyományok és a táncok mások figyelmét is felkeltették, 

akik értékőrzés céljából jöttek el településünkre, hogy zenei felvételeket készítsenek az 

utókornak. Járt itt Vujicsics Tihamér (zeneszerző, népzenegyűjtő), Szabó Zoltán (Magyar Népi 

Iparművészeti Múzeum osztályvezetője) Vizin Antus, a Vizin zenekar megalapítója és Szávai 

József, a Tanac táncegyüttes művészeti vezetője. Felkeresték a szerb lakosságot, magnóra és 

diktafonra rögzítették a hanganyagokat. A Medinai Értéktár zenei hanganyagának 

összeállításakor az itt gyűjtött zenei felvételek közül néhányat vissza is kaptunk. 


