
Szakmai beszámoló 

IV. Kodoba Béla Népzenei és Néptánc Tábor 

A Kodoba Béla Népzenei Tankör immár negyedik alkalommal rendezte meg népzenei táborát 

2021. július 26-31. között, új helyszínen, a kápolnásnyéki Velencei Sporttábor és 

Diákszállóban.  

Ez évben a népzene oktatáson kívül néptánc tanítás is megvalósult, a tábort két nap 

meglátogatta Kodoba Florin és fia, valamint Radák Rémusz, akik oktattak és táncházat is 

tartottak. 

A tábor létszáma idén meghaladta a 100 főt és voltak esték, amikor jóval többen voltunk, mivel 

sokan az esti táncházakra látogattak el, ahol a remek tanári gárda mellett több zenész is eljött 

muzsikálni (Csoóri Sándorék).  

A tábor összetétel idén is rendkívül vegyes volt, a kisbabától a nagymamáig. Többen nagy 

családdal érkeztek, ahonnan eleinte csak néhányan tanultak hangszert, de a tábor jellege, 

hangulata miatt hamarosan a nézelődők is bekapcsolódtak. 

A tábor oktatói:  

- Hegedű: Ocskay Rita (középszint), Szilágyi Márton (haladó) 

- Kis zenekar, hangszeres kezdők: Halmos Attila, Balog András 

- Brácsa: Fekete Antal (Puma), Huszthy Bálint  

- Nagybőgő: Kerékgyártó Gergely  

- Néptánc haladóknak: Stéger Dániel, Balogh Melinda  

- Kézműves foglalkozás: Fers Klára 

- Esti táncházak felelőse: Kalász Máté 

Meghívott zenészek: Kodoba Florin, Kodoba Floriner: hegedű, Radák Rémusz: kontra. 

Az oktatás menete: Az első nap a tanárok beosztották a tanulókat a választott hangszerük, s a 

tudásszintjük alapján. A tábor mérete és a benne lévő helységek jó lehetőséget biztosítottak a 

nyugodt tanuláshoz, ami délelőtt 9-12-ig, délután 15-18 óráig zajlottak. Ezen kívül az esti 

táncház kezdetekor rövid összejátszás volt a különböző hangszeres csoportokból alakult kis 

zenekarokkal. A táncház 21 órakor kezdődött, s nem egyszer a hajnali órákig is eltartott. Az 

utolsó nap a csoportok egy gálakoncerten adták elő a héten tanultakat, amit a Kalász Banda 

lemezbemutató koncertje előzött meg. 

A táborozók egyhangú véleménye alapján a tábor nagyon jól sikerült, a tanulók kisérőiből újabb 

zenélni akaró embereket nyertünk. Ez azért történhetett meg, mert a magas szintű oktató munka 

mellett egy családias, barátságos légkört tudtunk kialakítani.  



Remélem, a jövő évben is tudjuk folytatni a megkezdett munkát. 

 

Czakó Péter 

táborvezető 

 

 

 

  



 

      

   

   



    

 

  
 

https://www.facebook.com/peter.czako.96/videos/1028812204321007 


