
Örömmel tesszük közzé tábori 
felhívásainkat: 

Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora 

Kiscsősz, 2020. július 5-10. 

(az enyhítő rendelkezéseknek köszönhetően) 

Kedves Néptáncosok és Táncoktatók! 

Az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület 2020-ban is megrendezi népszerű néptánc táborát, melyet 

elsősorban a felnőtt korosztálynak szervezünk. Olyan táncosokat várunk, akik szakmai tudásukban, 

képességeikben már nem a kezdő szinten állnak és képesek mélyebbre merülni egy-egy 

táncanyagban. Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy a látogatói létszámunk emelkedett, a tábor 

közönsége megfiatalodott. Ennek örülünk, hiszen a tábor szellemiségével, a mesterek 

megválasztásával, az anyagok közlésének módjával és a kiegészítő programokkal is befolyásolni 

szeretnénk a résztvevők értékítéletét, világlátását. Olyan résztvevőket fogadunk tehát szívesen, akik a 

tánc megtanulása mellett részesei akarnak lenni a kiscsőszi közösségnek, amely másfél évtizede épül, 

fejlődik. 

A táborban való elszállásolás, étkezés a csoportoknál egyedi egyeztetést igényel. Az elhelyezés magán 

házaknál, jurtában és sátorban, illetve közösségi szálláson lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Dűvő 

Népzenei Tábor is ebben az időszakban lesz, a szálláshelyek a jelentkezések érkezésének 

sorrendjében kerülnek kiosztásra (kérjük, hogy ezeket telefonon egyeztessétek Kovács Norberttel a 

+36-20-3786459-es számon). A tábor folyamán napi háromszori étkezést biztosítunk. 

Fontos változás!!! A táborban mindenki a saját evőeszközét és tányérját kell, hogy elhozza, vagyis 

nem lesz közös étkészlet, illetve műanyag edény. A környezetvédelem jegyében vezetjük be ezt a 

változtatást. Kérünk mindenkit, hogy előre gondoljon erre és hozzon magával minden étkezéshez 

szükséges eszközt. Az evőeszközök elmosogatásához kiépített, melegvizes mosogatót biztosítunk. Aki 

mégis elfelejtene evőeszközt hozni, az a helyszínen vásárolhat. 

A tábor anyaga: 

Az elmúlt két évben sikeres volt, hogy egy tájegység több táncanyagával foglalkoztunk, ezért idén is 

hasonló terveink vannak. Idén Székelyföld lesz a kiválasztott vidék. A tanításnál ragaszkodunk régi 

kiváló mestereinkhez, és a két naponta történő anyag váltáshoz. A táncoktatás naponta két 

próbában, egész nap zajlik, esténként pedig táncházakat tartunk a Dűvő tábor résztvevőinek 

segítségével.  

Az oktatás menete:  

Július 5-6. Vajdaszentiványi táncok – Busai Norbert és Busai Zsuzsanna 
Július 7-8. Mezőkölpényi táncok – Szabó Szilárd és Szabó Rubinka 



Július 9-10. Gyergyói székely táncok – Kádár Ignác és Nagypál Anett 
 

Az első oktatás július 5-én, vasárnap, 16.00-kor kezdődik. 

A táborba érkezést július 5-én, 10.00-14.00-ig tervezzétek (a sátrasoknak délelőtt javasoljuk az építés 

miatt)!  

A tábor díja: naponta 7500,- forint, a sátras szállást igénylőknek naponta 6.500 forint, mely 

tartalmazza az oktatást és az étkezést is. A vasárnapi díj 5000 forint. Az emelkedés a támogatásaink 

visszaesése miatt szükséges, megértéseteket kérjük. 

Jelentkezni a jelentkezési lapon lehet. Jelentkezési határidő: június 25! Kéjük, hogy a jelentkezési 

lapot nyomtassátok ki, írjátok alá és szkennelve küldjétek vissza a cimbi@iplus.hu címre! A 

jelentkezési lapot kizárólag aláírva tudjuk figyelembe venni! 

Jelentkezési lap: https://www.hidakforum.hu/index.php/hirek/1128-2020-kedves-barataink-

neptancosok-nepzeneszek-szerte-a-vilagban  

Figyelem! Az előző években rengeteg nehézség volt a túlságosan egyéni részvételi megoldások 

kapcsán. Tájékoztatunk benneteket, hogy nem látunk arra lehetőséget, hogy a tábort „atomjaira 

bontsuk” és ezzel kedvezményeket adjunk. A jelentkezők tehát legalább egy napi egységárat ki 

kell, hogy fizessenek, függetlenül az igénybevett étkezéstől és oktatási időtartamtól. Kérjük, hogy 

ezt vegyétek figyelembe! 

Szeretettel várunk benneteket! 

A szervezők nevében, üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi 

Együttműködő partnereink: 

                    

A program támogatója 
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   Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  

 

 
 
 
 
 

 

DŰVŐ NÉPZENEI TÁBOR KISCSŐSZÖN 

2020. július 5-10. Kiscsősz 

(az enyhítő rendelkezéseknek köszönhetően) 

Kedves népzenészek, népzene kedvelők! 

A Magyarországon és a nemzetközi zenei világban is elismert Dűvő Együttes ismét 

meghirdeti népzenei táborát Kiscsőszön. 

A tábor az évek óta népszerű Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Táborával azonos 

időpontban kerül megrendezésre. Az együttes programnak köszönhetően igazán színvonalas, 

kiemelkedő hangulatú együttlét várható. 

A táborban vonós hangszer és népi ének oktatás lesz. Hegedűn, brácsán, nagybőgőn 

tanulhatnak kezdő és haladó zenészek. Oktatók: Hrúz Dénes – hegedű, Hrúz Szabolcs – 

hegedű, Nagy Zsolt – brácsa, Terenyei Péter brácsa, Mohácsy Albert – nagybőgő, Kubinyi 

Júlia népi ének.  

A tábor zenei anyagait idén Magyarszovátról és a Felső-Bodrogközből választottuk 

Tekintettel arra, hogy a táborban megfelelő haladási tempót tűztek ki célul az oktatók, kérjük, csak olyanok jelentkezzenek, 
akik meg tudják szólaltatni a hangszerüket és nem teljesen kezdők. 

A szállást sátorozás formájában illetve közösségi szálláshelyen biztosítják a szervezők. 

Korlátozott létszámra közös sátrat tudunk biztosítani, emellett célszerű saját sátrat hozni. A 

közösségi szállás csoportos (6-8 ágyas szobák), 25 főig tudunk jelentkezést fogadni a 

beérkezés sorrendjében.  

Megfelelő tisztálkodási lehetőség, illemhelyek rendelkezésre állnak. Étkezés a Faluban lesz, 

napi három alkalommal. Korhatár nincs. Gyermekfelügyeletet nem tudunk biztosítani, ezért a 

14 év alatti gyermekek csak szülővel, vagy megbízott felnőtt kísérővel vehetnek részt a 

táboron. A megbízott lehet a Dűvő zenekar tagja is, amennyiben Ő a gyermek oktatója, 

személyes ismerőse. 



Fontos változás!!! A táborban mindenki a saját evőeszközét és tányérját kell, hogy elhozza, vagyis 

nem lesz közös étkészlet, illetve műanyag edény. A környezetvédelem jegyében vezetjük be ezt a 

változtatást. Kérünk mindenkit, hogy előre gondoljon erre és hozzon magával minden étkezéshez 

szükséges eszközt. Az evőeszközök elmosogatásához kiépített, melegvizes mosogatót biztosítunk. Aki 

mégis elfelejtene evőeszközt hozni, az a helyszínen vásárolhat. 

Várható napi program: 

 Reggeli  
 9.30 – 12.30 zeneoktatás 
 Ebéd 
 15.00 – 18.00 zeneoktatás 
 Vacsora 
 20.00-tól esti beszélgetések, muzsikálás, extra program 

  

A tábor részvételi díja 35.000,- Forint, a közösségi szállást igénylőknek 42.000,- Forint. Ez az 

összeg az oktatást és a teljes ellátást fedezi.  

Jelentkezési határidő: 2020. június 15. (kérjük, hogy a várható létszám meghatározása miatt 

minél előbb jelentkezzetek). A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu e-mail címre kell 

visszaküldeni. A jelentkezési lapot kizárólag kinyomtatott, aláírt, szkennelt formában, vagy 

elektronikus aláírással ellátva tudjuk elfogadni. 

Jelentkezési lap: https://www.hidakforum.hu/index.php/hirek/1128-2020-kedves-barataink-

neptancosok-nepzeneszek-szerte-a-vilagban  

A tábor díja a helyszínen fizetendő. 

Szeretettel várunk benneteket! 

 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatója, partnere: 
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