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A Kismarja Közösségéért Egyesület egyik céljának tőzte ki, hogy segíti a fıként 

kismarjai és környékbeli fiatalokat, gyermekeket megismerni otthonuk hagyományait. 

Mindemellett jelentıs szerepet vállal a helyi közmővelıdésben, egészségmegırzésben, 

ifjúságvédelemben. 

Az egyesület rendszeres kapcsolatban áll a pocsaji Sinka Miska Vendégházzal mely a 

pocsaji Önkormányzattal közösen idén 6. alkalommal rendezi meg a Pocsaji Citerás 

találkozót.  

E rendezvény nagy sikerét figyelembe véve jött az ötlet az egyesület és a vendégház 

vezetıi részérıl, egy egész hetes szakmai tábor megrendezésére, a környékbeli gyermekek és 

fiatalok számára. A résztvevı gyerekek között többen vannak, akiknek nincs lehetıségük a 

családdal közös nyaralásra, évek óta ez jelentené a nyári kikapcsolódást.  

A tábort a Pocsajban található Sinka Miska Vendégházban tervezzük 2008. 06. 23-tól 

2008. 06. 29-ig, mely 7 napig tart szállás és teljes ellátás biztosításával. A hét folyamán, 5 

napon keresztül meghívott elıadók citerás és elméleti népzenei oktatást tartanak, 

délutánonként kézmőves tanárok mutatják be a népi kismesterségek alapjait, valamint 

íjászatra és lovaglásra is van lehetıségük a táborozó, érdeklıdı fiataloknak. Terveink között 

szerepel id. Kanalas Józsefné esztári, és Halász Zsigmondné pocsaji népdal adatközlık 

meghívása a tábor egyik napjára. 1 nap kirándulást szervezünk lovas szekérrel, amikor is a 

gyermekek megtekinthetik a kismarjai Református Templomban a nemrég feltárt Bocskai 

család kriptáját, valamint a környék természetvédelmi értékeit. Esténként játékos 

vetélkedıket, táncházat tervezünk. A tábor utolsó napjára szombaton estére Gálát 

szervezünk, ahol a résztvevık a hét folyamán elsajátítottakat adják elı az érdeklıdı 

szülıknek. Emellett kiállításra kerülnek az általuk készített népmővészeti tárgyak. 

A tábor szervezésével célunk az, hogy a gyermekek és fiatalok számára lehetıvé 

tegyük a szabadidı aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését.  

 

 



 

Heti Program tervezet: 

23. 
Hétfı 

24. 
kedd 

18. 
szerda 

19. 
csütörtök 

20. 
péntek 

21. 
szombat 

22. 
vasárnap 

 reggeli: 
7.45-8.15 

reggeli: 
7.45-8.15 

reggeli: 
7.45-8.15 

reggeli: 
7.45-8.15 

reggeli: 
7.45-8.15 

reggeli: 
7.45-8.15 

megérkezés Citerás 
oktatás 
9.00-11.00 
Népzenei 
oktatás 
11.00-12.00 

Citerás 
oktatás 
9.00-11.00 
Népzenei 
oktatás 
11.00-12.00 

Citerás 
oktatás 
9.00-11.00 
Népzenei 
oktatás,adat
közlık 
résztvéte-
lével 
11.00-12.00 

Citerás 
oktatás 
9.00-11.00 
Népzenei 
oktatás 
11.00-12.00 

Citerás 
oktatás 
9.00-11.00 
Népzenei 
oktatás 
11.00-12.00 

sátor-
bontás 

ebéd: 
13.00-14.00 

ebéd: 
13.00-14.00 

Ebéd: 
13.00-14.00 

ebéd: 
13.00-14.00 

ebéd: 
13.00-14.00 

ebéd: 
13.00-14.00 

ebéd: 
13.00-14.00 

Bemutatko
zás, 
citerázás 
16.00-18.00 

Citerás 
oktatás 
15.00-16.00 
 
Kézmőves 
foglalkozás
ok: 
16.00-18.00 

Szekeres 
kirándulás
15.00-19.00 

Citerás 
oktatás 
15.00-16.00 
 
Kézmőves 
foglalkozás
ok: 
16.00-18.00 

Citerás 
oktatás 
15.00-16.00 
 
Kézmőves 
foglalkozás
ok: 
16.00-18.00 

Felkészülés 
a tábor záró 
gálára 

Haza-
indulás: 
17.00 

vacsora: 
19.00-20.00 

vacsora: 
19.00-20.00 

vacsora: 
19.00-20.00 

vacsora: 
19.00-20.00 

vacsora: 
19.00-20.00 

vacsora: 
19.00-20.00 

érkezés: 
18.00 

Táncház táncház táncház táncház táncház Gála, 
táncház 

 

takarodó: 
22.00 

takarodó: 
22.00 

takarodó: 
22.00 

takarodó: 
22.00 

takarodó: 
22.00 

takarodó: 
22.00 

 

 

Elıadók, szakmai közremőködık felsorolása: 

  Széles András: citera oktató A Népmővészet Ifjú Mestere 
  Dr. Joób Árpád:  
  Mélykútiné Németh Kornélia: a szentesi Pengetı Citera együttes vezetıje 
  Id. Kanalas Józsefné: népdal adatközlı Bencze Lászlóné Bihari népdalgyőjtéseiben 
  Halász Zsigmondé: népdal adatközlı Bencze Lászlóné Bihari népdalgyőjtéseiben 
  Kanalas Józsefné kézmőves tanár (csuhébabakészítı) 
  Oláh Mihályné kézmőves tanárok (Gránátalma díjas népi iparmővész) 
  Bohos Tamás (ostorkészítı kisiparos) 
 
Résztvevık száma: 40 fı 
Résztvevık célcsoportja: citera, népzene iránt érdeklıdı iskoláskorú gyermekek, fiatalok 
A tábort 40 fıvel tervezzük, így pályázati nyerés mellett kb. 18000 Ft/fı teljes ellátással, 
programokkal, ha nem sikerül pályázatot nyerni kb. 25000 Ft/fı a részvételi díj. 
 
További információ: Balázs Mihály, 06 – 20 / 921 5663 


