
Balogh Zsolt vagyok, 1970. szeptember 18-án, Bonyhádon születtem. Tısgyökeres székely 

családból származom. Az édesapám ága andrásfalvi, az édesanyám istensegítsi. A szüleim 

és a nagyszüleim is imádták a táncot, én is örököltem ezt a szeretetet. Családunk számára a 

székely tánc mindig örömet jelent.  

Általános iskolai tanulmányaimat Hidason végeztem, majd Pécsen a vegyipari gépész 

szakmát sajátítottam el. Az általános iskolában általános táncokkal ismerkedhettem meg, és 

ekkor jöttem rá, hogy sokkal jobban vonz maga a néptánc.  Ezt csak 1989 ıszén kezdhettem 

el, a Hidasi Székelykör jóvoltából. A Székelykör fiúkat és lányokat toborzott, abból a 

célból, hogy késıbb tánccsoport alakulhasson. A táncokat Csiszér Elvira, Bálint János, és 

Fábián Ferenc tanította, – verbunkost, silladrit, valamint csárdást – akik az izményi 

néptánccsoportban táncoltak. Mivel a fiútánc nehezebbnek bizonyult, mint a lánytánc, a fiúk 

lemorzsolódtak, és csak hárman maradtunk. A csoportalapítás így szertefoszlott, de a tánc 

szeretete arra sarkallt, hogy keressek magamnak egy székelytánccsoportot. Felvettem a 

kapcsolatot az elızı tánctanáraimmal, így Csiszér Elvira jóvoltából 1990-ben kerültem az 

izményi néptánccsoporthoz. A csoporton belül az idısebb táncosoktól – akik Andrásfalváról 

származnak – sok mindent elleshettem és megtanulhattam.  

A tánccsoportnak köszönhetıen bejártam egész Európát. A tánc szeretete és a minél több 

gyakorlás egyre magasabb szintre emelte a tánctudásomat.  

A tánccsoport vezetıje korábban többször javasolta, hogy induljak a Fülöp Ferenc-díjas 

táncversenyen, ám úgy gondoltam, még nem érkezett el az idı. 2008-ban ismét felmerült ez 

a gondolat. Ekkor már felkészültnek éreztem magam erre a táncversenyre. 

Táncpartneremnek Csiszér Elvirát választottam, akivel az évek során nagyon sokat 

táncoltam, ezáltal egy összecsiszolódott, tapasztalt párossá váltunk. İ az a táncpartner, aki a 

rezzenéseimbıl, jelzéseimbıl rögtön tudja, milyen tánclépés következik. 

A 2008-as Fülöp Ferenc-díjas táncversenyt, amin mi is indultunk, Kalocsán rendezték. 

Megnyertük a díjat, és az ott helyet foglaló szakemberek kimagaslóan jó véleményt alkottak 

rólunk. Ezzel a díjjal a hın áhított vágyam teljesült, bekerültem a nagyok közé. 
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