
DuDance	Táncegyesület	
 
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) 

neve: Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Ivánkovicsné Polmüller Brigitta, 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Maglódi út 54.,  
Telefonszám: 30-2187577   
E-mail cím: polbrigitta@freemail.hu 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 

1.  A nemzeti  érték megnevezése: DuDance Táncegyesület 
 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 2119.Pécel Isaszegi u.3  
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

(helyi, regionális, országos): települési, megyei 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 
A ma már körülbelül 120 táncost számláló péceli székhelyű DuDance TE 2007-

ben alakult meg.  
.Az Egyesület elnöke, vezető tanára: Dudás Tibor, aki Pécelen született  itt nőtt fel és 
jelenleg is itt él családjával.  
A tánccal való meghatározó találkozása egy tánciskolai bemutatón kezdődött ahová 
ismerős baráti családdal érkezett, s úgy végződött, hogy őt is táncba hívták. Ettől 
kezdve a még ma is működő Botafogó tánciskolában táncolt,  s pályafutása innen ívelt 
felfelé. 
Profi táncos, táncpedagógus, a latin amerikai táncok 6 szoros magyar bajnoka, 
Showtánc magyar bajnok, Ki ? Mit ? Tud ? döntős, Szombat Esti Lázban ZSÉDA 
táncpartnere, táncol a Budapesti Thália színházban, a Vidám Színpadon és a Nemzeti 
Táncszínházban. 
Tánc iránti érdeklődése, tehetsége , a tánc széles körben történő  megszerettetése , 
szülőhelye iránti elkötelezettsége vezette el oda, hogy ma már egy jól működő 
táncegyesület vezetője Pécelen. 
Az általa vezetett táncegyesület mind a kezdő és mind a haladó, versenyző szintű 
táncosoknak lehetőséget nyújt abban, hogy akár latin, akár standard vagy balett és 
művészi látványtánc stílusokban is kamatoztathassák tudásukat, koruktól függetlenül. 
Minden évben számos megmérettetésen vesznek részt, nagyon szép eredményekkel. 
Ilyen pl.: a Miskolcon megrendezett nagyszabású Formációs Magyar Bajnokságon 
Latin mix kategóriában, a Kelet Varázsa című koreográfia 2., a Monti Spiritus című 
koreográfia pedig 3. helyezést érte el. A Modern Tánccsoportok Magyarországi 
Szövetsége által rendezett Országos Bajnokságon három első, három második és egy 
harmadik helyet szereztek. 2010-ben Látványtánc Európa bajnok a DuDance 
Táncegyesület.  
„Hatalmas sikert ért el a DuDance Táncegyesület az MLTSZ latin amerikai táncok 
Európa Bajnokságán. A Balatonfüreden megrendezett verseny egy egész éves 
versenysorozat csúcspontja, döntője volt. A négynapos rendezvényen 54 tánccsoport 
960 koreográfiával állt a zsűri elé. A péceliek 6 csoportja összesen 9 koreográfiát adott 



elő, és mindegyikkel dobogós helyezést értek el. A DuDance-esek 6 arany, 2 ezüst, 1 
bronzéremmel és egy 250 000 forint értékű különdíjjal tértek haza. Méltán lehetnek 
büszkék a koreográfiák készítői és betanítói: Ipacs Katalin, Dudás Tibor, Csömör 
Marcell./2015./ 
Az Egyesület táncpedagógusa: Dudás -Ipacs Katalin. 

Asszisztensek: 
• Csömör Marcell, 
• Jusztin Linda, 
• Horváth Dóra, 
• Bárkányi Attila, 
• Szabó Katalin. 
 
Küldetésüket, tevékenységüket az alábbiak szerint határozzák meg: 
„Több mint tíz éve azzal a szándékkal hoztuk létre egyesületünket, hogy 
felvirágoztassuk a tánckultúrát, széleskörűen megismertessük a gyermek, ifjúsági és 
felnőtt korosztályt a sporttánc és a táncművészet szépségével. 
Táncoktatással, kulturális programok, kiállítások szervezésével és rendezésével 
vagyunk jelen Pécelen, és más városokban is. Folyamatosan versenyeznek a kiemelkedő 
szinten lévő táncosaink, utánpótlás neveléssel, tánciskolai, óvodai, sporttánc oktatási,- 
nevelési feladatokat is végzünk. 
Rendszeressé váltak közösségteremtő programjaink. Új szemléletű ifjúsági életfelfogás 
megteremtéséért tevékenykedünk. Formáljuk a fiatalság zenei, tánc, öltözködés és 
viselkedéskultúráját. Folyamatosan létrehozunk és mutatunk be értékes, szórakoztató 
táncprodukciókat. Egyesületünk mély elhivatottságot érez a gyermek és ifjúsági 
korosztály erkölcsi, testi szellemi és kulturális fejlesztése iránt. 
Jelen vannak és sikeresen szerepelnek a péceli intézmények valamint a város 
rendezvényein. Színvonalas műsoraikkal emelik a programok színvonalát.  
Országos szerepléseikkel jó hírét viszik Pécel városának. 
2010-ben Dudás Tibor értékteremtő munkájáért Pécelért Díj-at kapott. 
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5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A táncegyesület tevékenysége  igen fontos a város fiataljai számára, hiszen a tánc 

hasznos tevékenységet, sportot, a szabadidő értékes eltöltését is jelenti Mindezek mellett 
fejleszti a mozgáskultúrájukat, esztétikai érzéküket és nem utolsó sorban 
közösségteremtő funkciója is van. A fiatalok megtanulják, hogy mit jelent keményen 
dolgozni egy szép cél érdekében, s azt is, hogy felelősséggel tartoznak a közös 
produkcióért. Nagyban hozzájárul a fiatalok pozitív személyiségfejlődéséhez.  

A fiatalokon túl tevékenységük hozzájárul a városi rendezvények színvonalasabbá 
tételéhez, s országos versenyeken, programokon való részvételükkel Pécel jó hírét 
gyarapítják. 

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 



 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja. 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2017. szeptember 12. 
                                                                   Ivánkovicsné Pollmüller Brigitta 

	
 


