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„Célom hogy minél többen válasszák 
 a rendszeres  testmozgást  
és az egészséges életmódot,  
mint életformát.” 
 
Haisz Vanda vagyok, 1973-ban születtem Miskolcon. Egy kislány édesanyja vagyok, aki 3 
éves kora óta a csapatunk lelkes tagja. Párommal több mint tíz éves hazások vagyunk, aki 
mindenben támogatóan mellettem áll. Nem tudnám elképzelni az életemet sem a családom, 
sem zene és tánc nélkül. 
 
A sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma kéttanítási nyelvű osztályának elvégzése 
után a Miskolci Egyetem, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdász 
hallgatója lettem. 1997. óta dolgozom a TVK Nyrt-nél, mint befektetői kapcsolattartó.  
 
A tánc kiskorom óta kísér, ovis koromban balett órákra jártam, majd 11 évesen a Pántlika 
Néptáncegyüttes alapító tagjaként szerettem meg a táncot. 15 éves koromban, a 
gimnáziumban kezdtem el a szertornával foglalkozni, ahol különböző táncokat is tanultunk 
a torna mellett Joósz Györgyné, Ircsi néni vezetésével. 17 évesen készítettem el az első 
koreográfiámat. Nyaranta különböző tánctanfolyamokra jártam, ahol kipróbáltam 
mindenféle tánc műfajt (társastáncok, flamenco, afro, jazz stb.). Budapesten nemzetközi 
tánctanárok által tartott órákon vettem részt, ahol a legnagyobb hatással Fred Kelly (Gene 
Kelly bátyja, John Travolta tánctanára) volt rám, aki akkor 74 évesen is kitűnően, lelkesen és 
nagyon odaadással mutatta be a jazz tánc elemeket. 
 
A miskolci egyetemi évek alatt a Sky Sport Tánccsoport tagja lettem, és néhány koreográfiát 
is készíthettem. Itt különböző show jellegű táncos divatbemutatókat tartottunk, így mutattuk 
be a sportos szerkókat. Legnagyobb élményem az volt, amikor felléptünk a Budapesten 
rendezett Aerobik Világkupán. Edzőim voltak: Eperjessy Éva és Antal Miklós, akik ma 
hazánk fitt-ball mesteredzői.  
 
Budapesten az egyetem mellett elvégeztem a Magyar Táncpedagógusok Országos 
Szövetsége által indított modern táncpedagógusi tanfolyamot, ahol hazánk jeles 
táncmestereinél tanulhattam, pl. Jeszenszky Endrénél.  
 
Azóta számos óvodás, kisiskolás, gimnáziumi csapatnak készítettem koreográfiát különböző 
rendezvényekre, farsangokra, szalagavatókra, és felnőtteknek, anyukáknak, nagymamáknak 
ma is tartok fitness (pilates, fitt-bal) órákat. Ha jól összeszámolom, akkor 17 éves korom óta 
több mint 1000 embert tanítottam már …  
 
Szívvel-lélekkel tanítok, imádom a tanítványaimat, akár fiatalok, akár idősebbek. Tisztelem 
bennük, hogy szánnak időt arra, hogy elsajátítsák a tánclépéseket, rendszeresen mozogjanak, 
és hogy olyan lelkesen vesznek részt az órákon. Minden korosztálynak a nekik megfelelő 
testmozgást próbálom megtanítani, és hiszem, hogy aki rendszeresen sportol, annak nem 
csak a teste, de lelke is fiatalabb lesz.  
 



 
 
1995-ben kért fel Csöpi néni, hogy tanítsak a tornászlányainak táncot, ebből a kis csapatból 
lett a gimnasztráda. Büszke vagyok rá, hogy az alapító tagok közül többen még ma is aktívan 
sportolnak, és néhányan a táncoktatói pályát választották hivatásként. 1996-ban 
kapcsolódtunk be a gimnasztráda mozgalomba, melynek jelentősségét és szépségét, 
valamint fontosságát csak az tudja megérteni, aki részt vesz egy világtalálkozón, ahol nemre, 
faji és vallási hovatartozásra tekintet nélkül csak a MOZGÁS ÖRÖME eszméért nagyszerű 
dolgokra képes több tízezer ember. Azóta több nemzetközi részvételen vagyunk túl, sok-sok 
élménnyel gazdagodva. Küzdünk azért, hogy hazánkban is olyan elismert legyen ez a 
sportág, mint külföldön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999-ben indítottuk el a Show Tánc Fesztivált, mely a régióbeli amatőr tánccsoportoknak ad 
lehetőséget bemutatkozásra, egymás megismerésére. A rendezvény szervezése örömmel tölt 
el, bár nagyon nehéz ennyi embert koordinálni - a résztvevők száma ma már meghaladja az 
1000 főt – de a fesztivál napján nagyon jó látni az önfeledten táncoló kicsiket lés nagyokat. 
Szerencsére egyre többen szívesen jönnek el, szeretik a fesztivált, pedig ez nem is verseny… 
 
2008-ban ténykedésemet Szent István emlékéremmel díjazták, 2009-ben a Magyar Torna 
Szövetségtől aranydiplomás mindenki tornája edzői minősítést kaptam, mely kitüntetések 
még inkább megerősítenek abban, hogy érdemes ezt a sportágat ilyen nagy lelkesedéssel 
továbbvinni. Remélem, a jövőben, hazánkban is mindinkább elterjed ez a vidám, táncos, 
akrobatikus, show jellegű torna műfaj, a GIMNASZTRÁDA, mely korhatárra tekintet nélkül 
nézhető és végezhető. 
 

Célom, hogy olyan gyermekeket képezzek, akikből fitt, sportos, ebből adódóan vidám, 
kiegyensúlyozott, talpraesett, kreatív és EGÉSZSÉGES, BOLDOG felnőtt válik. 

 
 


