
Testvérpáros 
(latintáncos)

A Magócsi latintáncos testvérpáros 
tagjai, Regina és Norbert, Monoron 
élnek. Hallásukat, zenével való 
bensőséges kapcsolatukat és a tánc 
szeretetét családjuktól örökölték. Szüleik 
és családjuk támogatásával kezdtek 
táncolni. A gyermekeket édesanyjuk íratta 
be egy pestszentimrei közösségi házba, 
ahol Klinda Dénes keze alatt tanulták 
meg az első lépéseket. Tanáruk a mai 
napig kíséri lépteiket, minden tudását 
átadva, lelkesen tanítja a fi atalokat heti 
négy alkalommal. Eredményeikhez, 
sikerükhöz nagymértékben hozzájárul 
Köcse Gyuri, egy ifjú táncos, akitől 
a testvérpáros tagjai magánórákat 
vesznek.

A Magócsi testvérpáros tagjairól
 
A páros fi ú tagja: Magócsi Norbert 

Norbert 19 éves lesz, és vendéglátó-ipari 
iskolába készül, szakács szeretne lenni. 
A mozgás szeretete kisgyermek kora óta 
kíséri. Ez a tánccal töltött évek során egyre 
inkább tudatosult benne, és igyekszik 
magából a lehető legtöbbet kihozni ezen 
a téren. Nagy álma a Táncművészeti 
Főiskola. 

A páros lány tagja: Magócsi Regina

Regina 16 éves ifjú hölgy, akit nagy örömmel 
tölt el, hogy tánctudása révén mosolyt tud 
csalni az emberek arcára, és egy cseppnyi 
boldogságot tud vinni életükbe. Regina 
jelenleg fodrásztanuló az Erzsébet Királyné 
Szolgáltató Iskolában, de közben igyekszik 
maximális fi gyelmet fordítani a táncra, és 
100%-ot kihozni magából bátyja oldalán.
Együtt küzdenek azért, hogy fokozatosan 
tudjanak fejlődni, előre jutni, és ezt a 
folyamatosan fejlődő tudást eredményeik is 
tükrözzék.
 



A Magócsi testvérpáros ezúton is köszöni a Monori Borrend támogatását, amely hozzásegíti 
őket, hogy széles körű ismertségre tehessenek szert!

Kategóriájuk: 2009. januártól felnőtt B latin.

Az elmúlt nyolc év alatt a testvérpáros tagjai rengeteg díjat és kupát nyertek meg. Ezek közül a 
legjelentősebb címek: 
D kategóriában – országos bajnok 
C kategóriában – több 1. helyezés, és országos bajnokság 2. hely
Ifjúsági B kategóriában - Budapest bajnokság 3. hely, Egerszalók mindkét versenye 1. helyezés

A testvérpáros számos külföldi versenyen is bemutatkozott már, ahol szintén megállták helyüket:
Érsekújvár, Szlovákia – 1. helyezés
Nagyvárad, Románia  – felnőttekkel közös, nyíltközi bajnokság, 4. helyezés
Zágráb, Horvátország – IDSF nyílt openen Európa bajnok és a ranglistát vezető versenyzőkkel  
            versenyeztek. 

A testvérpáros mindezen hazai és nemzetközi sikerek ellenére sem feledkezik meg szülővárosáról. 
Minden helyi felkérésnek igyekeznek eleget tenni, és Monor hírét öregbíteni eredményeikkel.
Helyi fellépéseik:  
-  Szülök bálja 
-  Szilveszteri bál
-  Lions bál - jótékonysági
-  Esküvők
-  … stb.


