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Ezerné Hajdú Ildikó  vagyok, 1972. november 28-án születtem Szekszárdon. Szüleim 

Hajdú József (1945), Bajusz Lídia (1946). Bogyiszlói születésőek, nagyszüleim is 

bogyiszlói paraszt emberek voltak. Az egész család hívı református. 

Táncos emlékeim egész kicsiny gyermekkoromban kezdıdtek, hiszen szüleim mindketten a 

bogyiszlói népi együttes alapító tagjai voltak (édesanyám jelenleg is aktív, Fülöp Ferenc 

díjas táncos). 

Már gyermekként belekerültem a táncos forgatagba, hiszen 5–6 éves koromtól szinte 

minden táncpróbára elkísértem ıket. Négy éves koromban készült el az elsı táncos ruhám, 

amiben felvonultam a Szekszárdi Szüreti napon. Általános iskolás koromban tagja voltam 

az utánpótlás tánccsoportnak és természetes volt, hogy utána rögtön a felnıtt 

táncegyüttesben táncoltam. 

Nagyon nagy élmény volt egész gyermekkoromban, majd utána is nézni, ellesni az idısebb 

emberek táncát, énekét és próbáltam azt elsajátítani. Csodálatos volt a sok bogyiszlói 

lakodalomban részt venni és ott egész éjszaka táncolni, mulatni, nem csak a barátnıimmel, 

hanem az idısebb asszonyokkal is körbe csárdást járni. Soha nem küldtek el minket 

gyerekeket, szívesen tanítottak minket. Természetes, hogy a barátnıimmel minden 

játékunkba belevettük a táncot, jártuk a jobbra kettıt, balra kettıt. 

Tánciskola is volt Bogyiszlón, de ott csak társas táncokat tanultunk. 

Talán a táncszeretetemben sokat segített az, hogy a szüleim, nagyszüleim mind nagyon víg 

kedélyő, táncos, nótás emberek voltak. Szüleim baráti köre is nagyon víg kedélyő emberek, 

nagyon sokat tanultam tılük, többek között emberséget, munkaszeretetet, összetartást, 

nagyon jó példát mutattak nekünk gyerekeknek. 

Jelenleg is tagja vagyok a bogyiszlói együttesnek, de nem csak tagja, hanem egyik vezetıje 

is. Szívesen tanítom a fiatalabbakat, az új táncosokat azokra a táncokra, amiket én is 

ellestem az idısebb emberektıl. 

Nagyon szeretem a Bogyiszlóra jellemzı lassú, friss csárdást és cinegét. Büszkén viselem a 

bogyiszlói viseletet, akár ünneplıst, akár hétköznaposat. 
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Amikor a Muharay Elemér Népmővészeti Szövetség 1996-ban megrendezte az elsı Fülöp 

Ferenc szóló táncversenyt, ezen én is mint versenyzı indultam. A zsőri ítélete alapján Fülöp 

Ferenc díjat kaptam. Erre a mai napig nagyon büszke vagyok. 

Most, amikor 2 gyermekes anyuka vagyok, még mindig szívesen veszek részt a próbákon, 

fellépéseken. Nagyon szeretném még sokáig dallal, tánccal hirdetni bogyiszlói örökségemet, 

e táncos hagyományt. 

2008. január 29. 


