
  

 

 

 

 

 

 

Pályázat Szakmai Beszámolója 

 

A támogatásból megvalósított program a következő volt: 

 A Csíkfalvai gyerekek megérkezése után, a befogadó családok elhelyezték a vendégeket és 

utána közös beszélgetésen vettek részt. A Kakasdi néptáncosok emlékestet tartottak. mivel a 

tavalyi esztendő néptánctábora Csíkfalván volt. Felidéztük az ott tanult táncokat, emlékeket 

és megbeszéltük a tábor következő napjainak teendőit. Vacsora után mindenki hazatért a 

családokhoz. 

 A következő napot Sióagárdon és a Sióagárdi pincesoron töltöttük, ahol megismerkedtünk az 

ottani népviselettel és megtekintettük a Hímzőmúzeumot.  Varga Jánosné, Vera néni 

elmondta a viselet használatának minden alkalmát és módját. Hogy jobban megértsék a 

gyerekek ennek a rendjét, felöltöztettek egy Csíkfalvi leányt Sióagárdi viseletbe, a többi pedig 

egy füzetbe írták és rajzolták a viselet elnevezéseit. 



 Varga Jánosné Vera Néni bemutatja, a Múzeumot-a gyerekek figyelnek  

 Sióagárdi viseletben a Csíkfalvi leány 

 A következő napon Pécset tekintettük meg, sétáltunk a Mecsekben, voltunk az állatkertben, 

a város központjában. Megnéztük a Dzsámi épületét, a Pécsi Nemzeti Színházat majd 

ebédeltünk a gyerekek kérésére, a mai étkezéshez tartozó MC-Donaltsban, mivel Csíkfalván 

nincs ilyen lehetőség. Nagyon örültek minden pillanatnak, mert még nem volt lehetőségük 

Kakasd környékét megismerni. 

 

                                      
 

 A következő napokon elindult a délelőtti és délutáni néptánc tanulás, ahol 3 napig élő 

zenével tanultak a vendég gyerekek és a kakasdiak is. 

 

 A nagycsoport Sárközi és Bukovinai táncokat és népdalokat tanult, a kisebbeknek pedig népi 

gyermekjátékokat tanított Varga János táncpedagógus. A zenét Szemző Angéla és zenekara  

biztosította 

      
   

A táborban volt, kézműves foglalkozás, népi hímzés, rongybaba készítés, tábortűz és sok-sok 

játék. Mindenki jól érezte magát, záróként pedig péntek délután a Bonyhádi strandon 

hűsöltünk és jókat játszottunk a vízben.  

A támogatást a gyermekek étkeztetésére, zenekari kíséret költségére, a kézműves foglakozás 

költségeire fordítottuk. A gyerekek utaztatását és mindennapi fagyizását támogatásokból 

fedeztük.  

A tábor lebonyolítója a Sebestyén Ádám Székely Társulat, néptánc-és népdalcsoportja, a 

gyerekek szülei. A tábor megjelent a helyi Népújságban, melyet mellékelünk. 


