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A kapott pályázati támogatás teles összegét nyári tábor lebonyolítására fordította a szervezet.
5 napon keresztül biztosítottunk 30 résztvevőnek tehetséggondozó és kulturális programokat
Karádon, ahol a résztvevők szállását és ellátását is a támogatásból sikerült megvalósítani. A
résztvevők megismerték a helyi értékeket és változatos szakmai programokat biztosítottunk,
szakemberek bevonásával.
A tábor mindegyik napján volt néptánc tanítás, korosztályi bontásban a délelőtt és a délután
folyamán. A táncanyag Dunántúli és Moldvai táncok voltak. Kézműves és népi
kismesterségekkel való ismerkedésre is volt lehetőség. Gáncs Katalin több ízben is részt vett a
kézműves tevékenységek lebonyolításában. 1.nap nemezeléssel, 2, nap batikolással, 3. nap
csuhé technikákkal ismerkedtek a résztvevők. Bakonyiné Kapitány Mária keramikus, népi
iparművész agyagozási technikákat tanított a 4. napon. Az 5. napon pedig, szintén Gáncs
Katalinnal hímzés technikákkal ismerkedtek a résztvevők. Mindegyik a napon délután helyet
kapott 1-1 ének tanítás is workshop keretében, amit jómagam tartottam Gáncs Katalinnal
együtt, ahol népzenekar is segítségünkre volt, Terenyei Péter zenész, hangszerkészítő
vezetésével. Hegedű, brácsa és bőgő kísérettel tanultak dunántúli és moldvai dalokat a
táborozók. Itt lehetőség nyílt a hangszerek kipróbálására is mindegyik nap, továbbá Péter
előadásokat tartott a hangszer készítés folyamatairól. Berecz István nem tudott eleget tenni a
meghívásnak, betegség miatt, ezért munkásságáról és életéről meséltem a résztevőknek és
videók segítségével prezentáltam eddigi sikereit és példás életútját.
A rövidtávú cél az volt, hogy az 5 nap alatt, amit a résztvevők a táborban töltenek a lehető
legjobban érezzék magukat. Részt vegyenek zenekaros táncházakban, a szakképzett
táncházvezetők segítségével tanulhatnak, fejlődhetnek. Ismerjenek meg minél több kézműves

technikát, és ezekre épülő népi kismesterséget, ismerkedjenek hangszerekkel, legyen részük
minél több közösségi és táncélményben. Vidéki
környezetben saját kompetenciaszintjükhöz képest fejlődhessenek. Ezek közül a célok közül
mindegyik megvalósult.
Mindegyik táborozó aktív résztvevője volt mindegyik programnak és a tábor végén csak
pozitív visszajelzések érkeztek.
A hosszútávú cél, hogy a kultúra, a magyarság és az identitás előtérbe kerüljön és megéljék a
tehetséggondozás által, szintén sikeres volt. Mindenki úgy távozott, hogy máskor is jönni
szeretne.
A helyszín adottságait kihasználva sokrétű szabadidős programot biztosítottunk a tábor
résztvevői számára. Mindennap lehetőség nyílt az
én-idő szabad felhasználáséra, pihenésre, töltődésre. A fakultatív szabadidő alatt lehetőséget
biztosítottunk a tábor oktatóival, tanáraival, előadóival való személyes beszélgetésekre is.
Szervezett/együttes szabadidős programok: 1.) Lovas programok - A Mezőgazdasági Zrt
jóvoltából a lovardában lovaglásra és sétakocsikázásra is lehetőség nyílt, amire a
Mezőgazdasági Zrt. hívta meg a résztvevőket térítésmentesen. 2.) Erdei kirándulás - A környék
adottságait kihasználva vezetett túrára indult, ami a SEFAG Vadászháznál végződött.
Itt a résztvevők erdészeti és vadászati előadást hallhattak, láthattak és megtekinthették a
vadászházat. 3.) Méhészet látogatás - Látogatást tettünk egy méhészetben a településen,
valamint a tábor udvarán a helyi mészét mester mesélt a táborozóknak a tevékenységről 4.)
Helyi értékek nyomában - Látogatás a helyi tájházba, ahol a viselet, tárgyak, eszközök és a régi
mesterségek kerültek bemutatásra korhű, falusi házban. 5.) Íjászat - szakképzett íjász
segítségével mindegyik nap 1 óra idősávban volt lehetőség ennek a kipróbálására. A helyi
iskola egyik dolgozója önkéntesként vállalta ezt.
Mivel a kért összegnél jóval kevesebbet kapott az alapítvány, igy a szállásadónk nagyon
kedvesen felajánlotta, hogy az utolsó éjszakán térítésmentesen maradhatunk. Tehát a minimum
5 éjszakát sikerült teljesíteni és a szombati napon minden olyan program rendelkezésre áll, amit

a hét többi napján, annyi különbséggel, hogy itt fakultatív módon vehettek részt a táborozók a
programokon és egyéni szabadidő eltöltésre is nagyobb teret hagytunk.

Összefoglalás
Mindegyik táborozó aktív résztvevője volt mindegyik programnak és a tábor végén csak
pozitív visszajelzések érkeztek.
A hosszútávú cél, hogy a kultúra, a magyarság és az identitás előtérbe kerüljön és megéljék a
tehetséggondozás által, szintén sikeres volt. Mindenki úgy távozott, hogy máskor is jönni
szeretne. További cél volt, hogy minél közelebb vigyük a magyar népi kultúrát a fiatalokhoz,
akik eddig talán még nem is találkoztak vele testközelből, valódi formában, mivel az a
tapasztalatom, hogy sokan csak kötelező iskolai keretek között találkoznak a néptánccal, ahol
életkori sajátosságukból adódóan legtöbbször ellenszenvet vált ki belőlük. Ma már nem
egyértelmű, hogy velünk él a kultúra, nem ismerjük a legtöbb népszokást, nem tudják a
fiatalok, hogy mi is a táncház, és hogy valójában a magyar néptánc mit is jelent. Ezeket ebben
a táborban megmutattuk, megéltük. Közösség összetartó ereje van, és ebben a táborban egy
nagyon jó közösség kovácsolódott össze. A szakmai program a visszajelzések alapján komplex
és kerek volt. Véleményem szerint ebben szerepet játszott, hogy a tánc és ének anyagok
egymásra épültek, ugyan azon tájegység dalait és táncait tanulták a tábor teljes ideje alatt.
További terveim között szerepel a zenei, hangszeres programok bővítése, mert erre volt igény.
A szabadidős programok közül a legnépszerűbb a lovas program és az íjászat volt. Ezeket egy
következő, estleges tábor alkalmával még átgondoltabban szervezzük meg, és sokkal több időt
hagyunk rá a résztvevőknek.

Fényképes összefoglaló

