Kétszer is megtöltötte Kiscsőszt a Táncos
Tehetségek Tábora
A program időpontja: 2017. június 25-július 7.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok baráti Köre, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 180 fő

Két turnusban tudtuk lebonyolítani a gyermek és ifjúsági korosztálynak hirdetett, egyre népszerűbb
Táncos tehetségek Tábora programsorozatot. A létszám mindkét táborban közelített a száz főhöz, így
nagy szervezést igényelt a gyermekek elhelyezése, étkeztetése. Tekintettel arra, hogy a megjelölt
időszakban Kiscsősz minden szabad szálláshelyét használhattuk, végül sikerrel bonyolítottuk le a
programot.
A táborok szinte azonos programmal egymást követően zajlottak le. Az első táborban elsősorban az
alsó tagozatosok korosztályát céloztuk meg, a másodikban pedig a felső tagozatos-középiskolás
korosztály volt jelen. Ezt a korosztály elkülönítést már az előzetes hirdetésekben jeleztük.
Az első táborban száz fős létszám volt. A táborozók a Kiscsősz környéki falvak mellett Tatabányáról,
Székesfehérvárról, Sóskútról, Győrújbarátról és Budapestről érkeztek.
Különleges élmény volt a gyermekek számára, hogy az első szakaszban tanult felcsíki táncokat első
kézből, a csíkmadarasi Antal Zsolt és Antal Magdolna házaspártól tanulhatták. Itt volt velük
gyermekük, a Fölszállott a Páva győztes Antal Adorján is, aki jó példával elől járva hamar feltüzelte e
fiatalok táncos kedvét. A második szakaszban Tombor Bea és Hahn-Kakas István mesterek tanították
Bodrogköz táncait.
A második táborrész az ifjúságé volt, itt 12-18 éves fiatalok jöttek össze nyolcvan fős létszámmal.
Ezen a programon több határon túli gyermeket fogadtunk, voltak nálunk erdélyi, felvidéki vendégek
és jött egy család Ausztráliából is. Számukra is nagy élményt adtak a táncos programok és a kiváló
hangulatú közösség. Az oktatás Bodrogköz táncával kezdődött, melyet Hahn-Kakas István és Tombor
Bea mutatott be. A tábor második részében ördöngösfüzesi páros táncokat tanított Kádár Ignác és
Nagypál Anett.
A táncok mellett sok kísérőprogram tarkította a tábort. Mindkét turnus számára szerveztünk
kézműves foglalkozásokat, kirándulásokat, népi játékokat és esti táncházat a Fajkusz Banda
kíséretével. A kirándulásból nem maradhattak kis a természetismereti információkat átadó
programok, illetve a lovas kocsizás, lovaglás, melynek élménye különlegesen izgalmas a városi
gyerekek számára.

