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Program időpontja: 2020. július 1-3. 

Program helyszíne: Kiscsősz 

Program szervezője: Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola 

Résztvevők létszáma: 26 fő (20 résztvevő + 6 oktató, akik közül négy a Somló-hegyen 

tett kiránduláson kísérői feladatokat is ellátott) 

Célközönség: az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges táncosai; 

szakmai program, közönség nélkül. 

 

 

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola 2016 óta sikeresen pályázik a Nemzeti 

Tehetség Program aktuális kiírására, így Táncos Tálentumok névre keresztelt projektsorozata 

immár negyedik éve megszakítás nélkül zajlik. A projektben olyan fiatalok vehetnek részt, 

akik az egyesület más képzésein kiemelkedően teljesítenek, így érdemesek arra, hogy 

oktatóink intenzívebb és elmélyültebb formában, a részletekbe jobban belemenően 

foglalkozzanak velük. Reményeink szerint a Tehetségcsoportból fog kikerülni oktatói 

bázisunk utánpótlása, illetve az a réteg, amely a hivatásos együttesek következő generációját 

képezheti. 

 Talán mondanunk sem kell, hogy a térség fejlődéséért tenni akaró szervezetként mi az 

előbbit igyekszünk támogatni. Természetesen nem akadályozzuk a kiemelkedő tehetségeket 

lehetőségeik maximális kihasználásában, ám minden alkalommal felhívjuk diákjaink 

figyelmét a helyben maradás fontosságára, a közösségépítés elsődlegességére, a felelős 

állampolgári magatartás kötelezettségére. 

 Az idei táborban régiónk felső tagozatos és középiskolás tehetséges és kiemelten 

tehetséges diákjai vettek, akik közül 14 a tehetséges és 6 fő a kiemelten tehetséges diák.  A 

táborban magyarpalatkai és Galga-menti táncokat oktattak az Élő Forrás Alapfokú Művészeti 

Iskola tanárai, jelesül Milos Dávid, Borbélyné Sánta Mária, Fodor Eszter, Szabó Sándor, 

valamint Kovács Norbert Örökös Aranysarkantyús és Gaschler Beáta Örökös Aranygyöngyös 

táncos. A képzésről elmondható, hogy rendkívül intenzív és sikeres, ezen kívül differenciált is 

volt. Oktatóink határozottan odafigyeltek a hallgatók erős és gyenge oldalának 

feltérképezésére, így pontosan tudták, hogy kinek miben kell fejlődnie. A mindennapos 

intenzív gyakorlás okozta monotonitás-érzeten egy a Somló-hegyen tett kirándulással 

kívántunk enyhíteni. A Somló-hegy nemcsak páratlan természeti érték, hanem évszázadok óta 

az itt élő emberek megélhetési forrása is. A szőlőtermesztéshez kapcsolódó épített örökség 



(Taposókút, pincék, présházak) bejárása során a résztvevők megismerkedtek a gazdálkodás 

ezen formájának tevékenységeivel és eszközeivel, illetve szembesülhettek a szakrális élet 

helyszíneinek (Margit-kápolna, Kilátó alatti feszület és környéke) elmélyülésre alkalmas 

atmoszférájával. 
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