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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete a megye kulturális életében 

hosszú időn át betöltött kultúraszervező tevékenységéért Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

Kultúrájáért díjat adományoz Stumpf Gábor népművelő részére.  

 

Stumpf Gábor 1955. szeptember 9-én született Sátoraljaújhelyen. Gyermekkorát Sárospatakon 

töltötte. Azóta is e kultúrtörténeti hagyományokban gazdag kisváros közművelődési életén 

munkálkodik.  

 

Iskolai tanulmányait Sárospatakon végezte, a nagy múltú Rákóczi Gimnáziumban 

érettségizett 1974-ben. Kis kihagyás után a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-

népművelés szakán szerzett diplomát, ezt követően pedig az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának népművelés szakos előadói szakát végezte 

el. 

 

1979. február 1-től dolgozik Sárospatakon főállású munkatársként a közművelődésben. 

Először a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Házban, majd 1983. március 26-tól az újonnan 

átadott Makovecz házban, A Művelődés Házában. Ez alatt az idő alatt a népművelői munka 

minden területén tevékenykedett. 

 

1991-2002-ig irányította A Művelődés Háza szakmai tevékenységét. Ez idő alatt 

munkatársaival együtt lehetősége volt befolyásolni Sárospatak kulturális, közművelődési 

életének alakulását. 

 

Bábáskodott 1991-92-ben a Zempléni Művészeti Napok létrejötténél, s azóta is folyamatosan 

részt vesz a fesztivál lebonyolításában. Elindította a Nyáresték a várnegyedben sorozatot, a 

Sárospataki Dixieland és Blues Fesztivált, a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnepet, a Pataki Nyár 

kiadványt.  

 

Minden eszközt megragadott ahhoz, hogy A Művelődés Háza amatőr csoportjai méltón 

képviseljék Sárospatakot és az országot külföldi fellépéseik során. Ő maga több mint négy 

évtizede tagja A Művelődés Háza Kamarakórusának. E minőségében is számos kistelepülésen 

és fesztiválon népszerűsítette a kórusmuzsikát.  

 

Szakmai munkája elismeréseként 1996-ban megválasztották a Magyar Népművelők 

Egyesülete megyei elnökének, valamint az országos elnökség tagjának. Megyei elnöki 

teendőit 2014. tavaszáig látta el, nagy odaadással. Elnöksége alatt a megyei munkatársak 

szakmai közössége megerősödött. Minden évben megszervezte a megyei kollégák szakmai 

tanulmányútját, más magyarországi megyébe. Ennek a tapasztalatszerző látogatás sorozatnak 

köszönhetően sok mindent megtudtunk az ország távol eső pontjairól is, jártunk megyei 

intézményekbe, faluházakba, civil szervezeteknél. Sikeres szervezéseinek köszönhetően 

megismerhettük Erdély, Felvidék, Szlovénia, Ausztria magyar közösségeinek munkáját is. 

Fáradhatatlanul szervezte a tagságot, naprakészen követte a szervezeti változásokat, a 

taglétszám folyamatos átalakulását. Szívén viselte a Magyar Népművelők Országos 

Egyesületének szakmai rendezvényeit, azok látogatását, pályázatok népszerűsítését. Az 

országos egyesület 2004-ben Egyesületi emlékplakettel jutalmazta munkáját, 2006-ban pedig 

Wlassics Gyula-díjban részesült.  

 



A vállalt feladatokat maradéktalanul elvégzi, minden helyzetben a megye sokszínű kulturális 

életét képviseli. Tapasztalataival segíti a kistelepülések művelődésszervezőit, a civil 

szervezetek munkáját. Borsod-Abaúj-Zemplén megye megbecsült kollégája, akinek 

kitüntetéséhez szívből gratulálunk.  

 

 

Freedance 2008 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete a megye kulturális életében 

betöltött művészeti alkotó tevékenységéért Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díjat 

adományoz a Freedance 2008 Táncegyüttes részére.  

 

A Freedance 2008 Táncegyüttes együttműködve a Sajószentpéteri Kulturális Központtal több, 

mint tíz éve folytatja eredményes munkáját. Oktatója Sólyom Attila, aki az elmúlt évtized 

alatt fáradhatatlan munkával vezette sikerre az együttest. Az egyesület eddigi működése alatt 

több száz fiatalt vezetett be a társastánc csodálatos világába. Jelenleg mintegy 50 fővel 

működnek, kezdő, haladó és felnőtt csoportokban.  

 

A táncosok életkora 6-tól 22 éves korig terjed. A csapat hetente minimum két próbát tart, de 

nem ritkák a hétvégi gyakorlások és a nyári táborok sem. Türelemmel, hosszú tanulási 

folyamat eredményeként sajátítják el az új stílusokat, koreográfiákat. 2012. október elejétől az 

óvodások számára is beindították a képzést az utánpótlás biztosítása érdekében.  

 

Fennállásuk óta már számos színvonalas műsorral szórakoztatták a közönséget megye- és 

országszerte. Műsoraikban latin-amerikai és standard táncok egyaránt szerepelnek. Készített 

számukra koreográfiát már Dalotti Tibor, az Európa-hírű Botafogo Táncegyüttes vezetője is. 

A formációk mellett fontos a párosok képzése és versenyeztetése is.  

 

Az utóbbi időben a párosok felkészítését a Közép-Európában elismert szlovák Julius 

Schwarcz is segíti. Ennek is köszönhetően egyre sikeresebben, első helyezéseket szerezve 

versenyeznek táncosaik itthon és Szlovákiában nemzetközi versenyeken.  

 

Az egyesület tagjai mind páros, mind formáció kategóriában számos országos versenyen 

álltak már dobogón. Győztek a Miskolci Diák Formációs Versenyen és a Hatvani Formációs 

Versenyen, a VII. Zempléni Országos Koreográfus és Minősítő Versenyen pedig társasági 

táncok kategóriában lettek díjazottak. A 2013-as és a 2014-es Magyar Bajnokságon juniorként 

indulva gyűjtötték be a negyedik helyet a felnőttek mezőnyében. 2013-ban a hazai rendezésű 

Showtánc Világbajnokságon két kategóriában diadalmaskodva szereztek világbajnoki címet.  

 

Az együttes 2011 óta házigazdája a Sajószentpéteri Formációs Táncgálának, mely a térség 

legnívósabb eseménye formációs tánc kategóriában. A rendezvényre két éve már a határon 

túlról is érkeznek nevezők. 

 

A Freedance 2008 Tánc Sportegyesület tevékenységét a közönség mellett az országos szakma 

is elismeri, valamint 2014-ben Sajószentpéter Város Önkormányzata is Elismerő plakettel 

jutalmazta munkájukat. 

 



Kitartó, fáradhatatlan, a társastánc népszerűsítése és terjesztése érdekében végzett 

tevékenységükért méltó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete 

kitüntetésére, melyhez szívből gratulálunk. 

 


