„JÁRJAD TÁNCUNK!”
NÉPTÁNCTÁBOR AZ ÚJTIKOSI BOROCKÁS ÉS A TÜREI CIFRA
NÉPTÁNC EGYÜTTESEK RÉSZVÉTELÉVEL
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások”
előirányzat keretében benyújtott "Járjad táncunk!" - Néptánctábor az újtikosi Borockás és a
türei Cifra Néptánc Együttesek részvételével” c. projekt megvalósítása céljából 900 000 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette Újtikos Községi Önkormányzatot.
A projekt célja Újtikos és testvértelepülésünk, a romániai Türe Község között 2011. óta fennálló
testvér-települési kapcsolatok elmélyítése volt. Ennek érdekében településeink
néptáncegyüttesei, az újtikosi Borockás és a türei Cifra Néptánc együttesek részvételével közös
néptánctábor megszervezésére került sor, két ütemben, két helyszínen. Az első tábor
lebonyolítására 2016. május 13-16 között Újtikoson, a második tábor megrendezésére 2016.
szeptember 2-5 között Türében került sor. A tábor során a türei táncosok a kalotaszegi, az
újtikosiak a helyi polgári táncot tanították meg egymásnak. A táncosok közös műsort adtak a
két település táborok ideje alatt zajló rendezvényein.
A tábor első ütemének lebonyolítására Újtikoson került
sor 2016.05.13-16 között. A tábor ideje alatt napközben
próba zajlott. A próbák során a táncosok népdalokat
tanultak, illetve az újtikosiak a helyi hagyományokról
meséltek a türei táncosoknak. A tábor minden estéjén
táncház várta a helyi és környező településről érkezőket,
vendégeket. Nagy sikert aratott az immár hagyománynak
számító 'Májusfa kitáncolás' rendezvény 2016.05.15-án,
melyen
a
két
táncegyüttes közös műsorát a Baktakor zenekar élő zenével
kísérte.
A tábor második üteme Türében zajlott 2016.09.02-05.
között. A tábor ideje alatt napközben próba keretében
sajátították el a táncosok a türei táncokat. Ezen kívül a
táncosok énekeket, csujogatásokat is tanultak. A Türében

zajló tábort, illetve annak rendezvényeit nagy
érdeklődés övezte a helyi lakosok részéről, melyet a
közös táncházakon Türéből és a környező
településekről megjelentek száma is bizonyít. A
tábor kiemelkedő rendezvénye a Türei Művelődési
Házban 2016. szeptember 4-én megtartott,
hagyományőrző kulturális ünnepség volt, ahol a két
néptáncegyüttes közös műsorát a három fős helyi
zenekar hegedűvel, brácsával és harmonikával kísérte. A türei művelődési ház megtelt helyi és
környékbeli érdeklődőkkel. A táncosok között a két
táborban folytatott közös munka eredményeként
nem csak szakmai, hanem baráti kapcsolat is
kialakult, melynek egyik bizonyítékaként az
újtikosi táncosok felvehették a türeiek eredeti
népviseleteit és ebben mutatták be táncukat a türei
lakosok számára.
A projekt keretében rendezett néptánctábor mind szakmai, mind a személyes kapcsolatok
építése, így a két település baráti viszonyának megerősítése szempontjából is eredményesen
zajlott. A tábor szakmai eredménye egyrészt az, hogy mind az újtikosi, mind a türei
néptáncosok képesek a saját és a testvértelepülés táncanyagából szabadon improvizálni, mely
hozzájárul jövőbeli fellépéseik színvonalának emeléséhez, testvértelepülésünk néptáncosainak
közreműködésével pedig a magyar népzene és néptánc hagyományainak ápolásához
határainkon túl. A tábort megelőzően a türei tánccsoport próbáit alkalomszerűen tartotta,
azonban a tábort követően a táncosok kezdeményezték a táncpróbák heti rendszerességgel
történő megtartását, mely jelentős előrelépés a Cifra Néptánc Együttes szakmai munkájában.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy a néptáncosok közös
műsorait, valamint a táncház
eseményeket,
mind
Újtikoson, mind Türében
jelentős számban látogatták a
helyi és környékbeli lakosok.
Ezek az események alkalmat
kínáltak a testvértelepülések
lakosai közötti személyes
kapcsolatok elmélyítésére, új
ismeretségek megkötésére. A
"Járjad táncunk!" c. projekt
jelentős
mértékben
hozzájárult a két település
baráti kapcsolatának megerősítéséhez és elmélyítéséhez, így a magyarországi és a határon túli
magyar kapcsolatok ápolásához.

