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Örökség Lovas-Táncos Tehetséggondozó Tábor  

Galgahévíz 

2022. augusztus 1-5. 

Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület és a HaZám Lovasudvar 2022-ben 

második alkalommal is meghirdeti Lovas-Táncos Tehetséggondozó Táborát. 

A táborba azokat a gyermek és ifjú táncos párokat és legényeket várjuk, akik táncos és lovas 

előképzettséggel rendelkeznek, legalább minimális szinten lovas képzés résztvevői, illetve a magyar 

néptánccal valamilyen csoport keretein belül már alapképzettséget szereztek. 

A lovaglás és a néptánc rendkívül jó hatással vannak egymásra. A lovaglásban és a táncban is fellelhető 

ritmusérzék, mozdulat esztétika, dinamika, az izmok tónusának használata, a nyitottság és az alázat. Igy 

tud kéz a kézben jól hatni egymásra ez a két tevékenység, melynek segítségével a hagyományőrzés 

megtapasztalásának egy komplexebb formájára is szert tehetünk. Az a megtapasztalás, amely a ló hátán 

tapasztalható meg a szavak nélküli kommunikációval, az a szenzitív figyelem elengedhetetlen a táncban, a 

páros viszonyok tekintetében is. Szerencsés az a gyermek, aki élete során találkozik mindkettővel. 

A tábor alkalmával a résztvevők megismerkednek a Gömöri tájegység táncanyagával, illetve lovas 

előképzettségüknek megfelelően napi lovas foglalkozásokon vesznek részt, a lovak ellátásától kezdve a 

lovaglás gyakorlatán át.   

A tábor helyszíne: HaZám Lovasudvar, 2193 Galgahévíz, Ságvári u. 38. 

A tábor időpontja: 2022. augusztus 1-5.  

Oktatók és táncanyag 

Busai Zsuzsanna - Busai Norbert: Galgamenti táncok 

Lovas oktatók: Zámbó István, Fehér Kyra, Felcsúti Péter 

Jelentkezés feltételei 

Korhatár: 10 – 16 évig 

Jelentkezés határideje: 2022. május 31. 23:59 

A jelentkezés elfogadásának feltétele az adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása, melyről a 

jelentkezési űrlapon nyilatkozni szükséges. Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva olvasható. 

https://drive.google.com/file/d/1rzgMxYxWpmGV53c2ACeKMkyukv0A5Bae/view?usp=sharing  

Jelentkezni az alábbi link alatt található űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/jZ9CBaE8U51wuwjz6      
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A tábor részvételi költsége: 32.000 Ft/fő amely tartalmazza a 4 éjszaka szállásdíját, napi háromszori 

étkezést, az idegenforgalmi adó összegét is. 

A részvételi díjat az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület OTP 11707024-

20264970-00000000 számú bankszámlájára átutalással kérjük befizetni 2022. június 10-ig. 

Kérjük, hogy a fizetéssel és számlaadással kapcsolatos részletes információkat figyelmesen olvassák át!  

Információ: 

orokseg.gyne@gmail.com 

Tel: Hajdú Sarolta: +36 20 445 0352, Sikentáncz Szilveszter: +36 30 400 9263 

 
FIZETÉSSEL, SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 

A részvételi díjat az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület OTP 11707024-

20264970-00000000 számú bankszámlájára átutalással kérjük befizetni 2022. június 10-ig. A közlemény 

rovatba kérjük feltüntetni a táborba jelentkező gyermek nevét és a LOVAS szót! 

A befizetett összegről az egyesület számlát állít ki, így a jelentkezési űrlapon a számlázási cím megadása 

kötelező. Kérjük, hogy a számlázási cím és a befizető ugyanaz legyen, mert csak a banki utálásnál szereplő 

befizető nevére tudjuk a számlát kiállítani. (Tehát, ha számlát valamely szervezet, vagy cég nevére kérik, 

akkor az utalás is a szervezet, vagy cég számlájáról érkezzen, és érvényes ez magánszemélyek számára 

kiállított számlák esetén is.) 
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