Kedves Csutorás Táborozó!
Köszönjük jelentkezésed a 35. jubileumi Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc
Táborra, várunk szeretettel, jó zenékkel, táncokkal, élményekkel 2020. augusztus 2-9. között
Örkény városba, a Csutorás Táborba.
Akik támogatják a sikeres táborozást:
Agrárminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő EMET Nemzeti Tehetség Program, Szabó István a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke, KÓTA, Pátria Takarékszövetkezet, Örkény Város Önkormányzata,
Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium, Örkényi Szabadidő Központ,
Kulcsár István igazgató, Magyarvíz Kft. Lajosmizse, Nagy Tibor, Motokrom Kft.,
Méhész János vállalkozó, Táborfalva Nagyközség Önkormányzata, Dabasi Strandfürdő,
Dabas TV, Rádió Dabas, Kossuth Művelődési Központ Dabas, Táborfalvi
Közművelődési és Népzenei Egyesület, Media Flash, Tradíció Stúdió, Magyari
Cukrászat, Örkény, Szalay Vilmos, a Stipa Népi Hagyományőrző Egyesület elnöke,
Táborfalvi Vadásztársaság, Birinyi András, Mészáros Tibor, Héjja Balázs, Sarai László
és fogatos barátai, Halupka Imre, Imre László, Kiss Gábor Mészáros Gábor, Svébis József.
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET, TÁMOGATÁST, amellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy
örökségünk a ma élményével lehessen jövőnk alapja!
Információk a táborral kapcsolatosan:
Ideje: 2020. augusztus 2 - 9,
Helye: Örkény (www.orkeny.hu), Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium
(www.paloczi.hu), 2377 Örkény, Fő út 5-7. (Bekerített, zárt parkban az iskola és kollégium.)
Érkezés ideje:
2020. augusztus 2-án, vasárnap 13,00-15,00 óra között (akik nem teljes hétre jönnek
táborunkba, az általuk, a jelentkezési lapon jelölt érkezés napján érkezzenek) a Csutorás
bejáratott helyszínére. A város központjában, a katolikus és református templomok között, az
50-es főútvonaltól 200 méterre található a kollégium, amelyen felirat hirdeti a Csutorás Tábor
helyszínét. A portánál, vasárnap 13 órától várják az érkezőket házigazdáink, szervezőink. A
regisztrációt, a számlázást, befizetést, a Csutorás karszalag felszerelését, a csutorás pólók
átadását, a szálláshelyek elfoglalását, belakását segítik kollégáink.(A táborban minden
táborozó, oktató kap egy Csutorás pólót. A további, egyénre szabott pólóvásárlási igényt a
jelentkezési lapon jelezzétek, hogy szín, méret vonatkozásában megfelelőt kapjatok.
Korlátozott mértékben, a táborban is beszerezhető emblémázott tábori póló.)
A tábor vezetője: Birinyi József jozsef@birinyi.hu +36209236032
Szervezők, segítők:
Bereczki Bence szervező bereczkibence@csutorastabor.hu
Birinyi Bella szervező +36202226151, bella.birinyi@csutorastabor.hu

Kaknics Péter segítő
Héjja Balázs a www.csutorastabor.hu a www.kota.hu és a Csutorás Nemzetközi
Népzenei és Néptánc Tábor Facebook oldal építője hejja.balazs@csutorastabor.hu
Sulczné
Dr.
Bükki
Éva
tábororvos,
citeratanár
+36/70/2310401
bukk.ieva@csutorastabor.hu
Sulcz Ferenc szervező, citeratanár +36704557390
és a kollégium gondnokságának munkatársai Nagy Sándorné Erzsike irányításával
(+36309125269). A kollégium munkatársaitól vehetitek fel az ágyneműket, kulcsokat. Ne
feledjétek, hogy a tábor végeztével vissza kell szolgáltatni a kollégiumtól átvett „értékeket”!
Az érkezők fogadásában, otthonos tájékozódásában a szervezők és a Táborfalvi
Közművelődési és Népzenei Egyesület tagjai, Litóczki József Krisztián, Németh Gergely
táborfalvi zenészek segítenek.
Információk a befizetésekkel kapcsolatban:
Átutalásos fizetés: Kérjük, aki átutalási számlát kér, és kap a számlán szereplő
„vevő” nevére, azt a tábor kezdete előtt utalja, utaltassa el. Átutalásos számlát csak a
jelentkezési határidőig tudunk kiállítani. A regisztrációhoz a befizetés igazolását hozd
magaddal. (Csak akkor kell, ha nem érkezett meg az utalás a beérkezés előtti munkanapig.)
Kp-s fizetés: Aki a helyszínen, érkezéskor fizet, a visszaigazolásban jelzett
összegeket kiszámolva hozza magával, hogy minél gyorsabb lehessen a bebocsáttatás.
Két kiszámolt tételben (1. Étkezés, 2. Tábordíj, benne a szállás és programok költsége)
hozzátok a befizetendőket:
1.
Az étkezés díját, az étkezést biztosító étteremnek kell fizetni. A Kp-s számlaigényt
befizetéskor közöljétek, a vevő számlakiállításhoz szükséges adatait (Név, székhely,
adószám) írásban hozzátok, ha nem egyezik meg a jelentkezési lapon megadott vevő
adataival.) A Csutorás Táborokban az étkezést az alábbi kártyákkal is kifizetheted:
Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP kártyát az OTP Bank, a K&H bank az MKB Bank, valamint
az EMC által kibocsátottat fogadjuk el), Erzsébet Utalvány. Az étkezést szolgáltató étterem
egyeztetett időpontban mobilterminállal tudja fogadni a Szép Kártyákat.
2.
A tábordíjat (benne a szállásköltséget) a beérkezéskor a szervezőknél kell fizetni.
Számlaigényt a jelentkezési lapon, vagy legkésőbb a fizetéskor jelezzétekétek, a szükséges
adatokat adjátok meg. (Akik csak néhány napra jönnek a táborba, napidíjat fizetnek. A
tábordíjat 1-2-3 nap táborozás esetén felnőtteknél 5.080 Ft, 6-14 év közötti gyerekeknél
4.450 Ft, a 3-6 éves kor közötti gyerekek esetében 2,800 Ft napidíjjal számoljuk. 3 nap felett a
teljes tábordíj napra történő arányításával. A 3 év alatti gyerekek esetében tábordíjat nem
számítunk fel.
A táborozók érkezéskor, a regisztrációt követően megkapják:
a „Csutorás karszalagot” (a vízhatlan, egy heti, egyéni használatra tervezett
azonosítót), az igénylés szerinti, korosztálynak megfelelőt,
az étkezési jegyeket (vigyázzon mindenki a jegyekre, mert csak azokért cserében
lehet enni az étteremben),
a szobabeosztást, kulcsot,
egy Csutorás pólót ingyenesen, és a jelentkezési lapon megrendelt, vagy a
vásárolni kívánt további Csutorás pólókat 1.500 Ft/db díj ellenében,
jelen levelünkhöz mellékeljük (később küldjük, a honlapra feltöltjük) a teljes heti
programot. (Mentsd el, hozd magaddal. A programot a faliújságra, honlapra, Facebook
oldalunkra kitesszük, tehát online elérhető.)
Az előző táborról készülő, a 34. Csutorás Tábor legizgalmasabb eseményeit
összefoglaló, kb. 50-60 perces CSUTORÁS Mozaik 2019 filmet és a Csutorás

Gálaműsorról készült többkamerás vágott videofelvételt, a tábori fotókat a
www.csutprastabor.hu honlapon tekinthetitek meg. Facebook oldalunkra és a Csutorás
Tábor Youtube oldalára feltöltjük a filmeket, ahonnan letölthetők, szabadon használhatók.
(Nyilvános bemutatás esetén az alkotók, a kivitelező cég és a támogatók feltüntetésével.
Érkezéskor vásárolható
A táborban szakkönyveket, CD-ket, DVD-ket, hangszereket vásárolhatsz. Aki
hangszertanulást választ, a tanuláshoz, gyakorláshoz szükséges hangszerét hozza magával. Ha
nincs hangszere, az oktatók segítenek a kiválasztásban, hangolásban. Legjobb, ha azon a
hangszeren kezd tanulni a táborozó, amelyet később is használ, ezért a táborban is lesz
lehetőség hangszerek beszerzésére. Vásárolható citera, furulya, kaval, tilinkó, doromb,
xilofon. Ha a tábor kezdetekor, a helyszínen szeretné átvenni a vásárolt hangszert, előre
jelezni kell az igényt.
A kézműves foglalkozások tanulásához az általános alapanyagokat biztosítjuk, de
az egyéni termékek alapanyagát (batikolandó póló, festendő bútor…) meg kell vásárolni,
vagy hozni kell.
A táborban büfé működik. Kisebb gyerekek esetében a szülők érkezéskor vásárlási
keretet nyithatnak. (Tehát nem kell, hogy a kp-t kezeljen a gyermek.)
Első étkezés a táborban: augusztus 2, vasárnap, vacsora 18,00-kor. Az étkezések a
kollégium első emeleti szellős, hűs, árnyékos teraszán lesznek.
Tábornyitó 19,30-kor.
A Csutorás Tábor programját mellékeljük. Megtekinthető a www.csutorastabor.hu
oldalon is.
Szállás: A jelentkezési lapon feltüntetett lehetőségek, igény szerint. (4 ágyas kollégiumi
szobákban, emeletenként közös zuhanyzókkal, mosdókkal, wc-kel, vagy tantermekből
kialakított, 8-10 ágyas szobákban, vagy a zárt, füves kollégiumi udvaron saját sátorban,
lakókocsiban, vagy a tábor helyszínétől 400 méterre található, tóparti, 4-6 ágyas faházakban.
Örkény városban és környékén található, bérelhető a tábori szállásáraknál magasabb
költségért vendégház, motel, egyéni igények szerinti szálláshely is, amelyeket egyedileg lehet
lekötni, fizetni a tábor idejére. Ajánljuk autósoknak a Dabasi Strand területén található
kőházas és faházas szálláshelyeket is. Információ, rendelés: Urbánné Revák Anikó:
+36704201550)
Örkény város, a Csutorás Tábor helyszíne:
Örkény az ország közepén található (és egy hétig, a Csutorás Tábor idejére biztosan a világ
közepe lesz) 50 Km-re Budapesttől, 24 Km-re Kecskeméttől. www.orkeny.hu
A tábor helyszíne, a Pálóczi Horváth Szakképző Iskola és Kollégium, szép, parkos,
kerített területen, a központban, a polgármesteri hivatal, a katolikus és református templom
között található. www.paloczi.hu
A térkép a pontos megközelítést mutatja.
Az 1. nyíl mutatja a gyalogos kollégiumi bejáratot a Hunyadi utca felől. A kollégium előtt 1620 autó parkolására alkalmas terület áll a vendégek rendelkezésre.
A 2. nyíl a parkosított terület belső parkolóját igénybe vevő táborozók behajtási lehetőségét
mutatja a Kossuth utca, a református templom felől.

Vonattal a Budapest-Dabas- Lajosmizse-Kecskemét vonalon. Vonatok indulnak
Budapestről, a Nyugati pályaudvarról, és Kőbánya Kispestről.
A kollégium Örkény város vasútállomásától kb. 2-2,5 km-re található. A vonatozók hívjanak
a +36209346032 mobilszámon, kb. 20-30 perccel érkezésük előtt, hogy autóval kimenjünk
értük a vasútállomásra, beszállítsuk csomagokkal együtt a táborba.
Autóbusszal a Budapest- Dabas-Kecskemét vonalon. Budapestről a Népligettől
indulnak járatok Örkényt érintve. Ne „gyorsjáratra” szálljatok fel, mert az nem megy be
Örkénybe, az autópályán elkerüli a várost, lakott területet! A busz megállója a templom előtt,
a központban található kb. 300 méterre a kollégiumtól.
Közúton az M5 autópályán (pályamatricával!) vagy az 50-es főútvonalon autópálya
matrica nélkül).
Felkészülés:
Kérjük, hogy az egyhetes tartózkodás személyes tisztálkodó, egyéb kellékein túl
mindenki hozzon magával füzetet, íróeszközt, (ha van: hangrögzítőt, videót,
fényképezőt), hangszert, hangszereket, énekhangot, táncos lábakat, kényelmes ruhákat,
cipőket, ügyes kezeket, jókedvet, sport-, strandfelszerelést, a korábbi évek Csutorás
Táborok pólóit is. (Tábori focimeccs! Hajrá tábori oktatók csapata! – Ennyi elfogultság
megengedhető magunknak?! A táborban 1-2 alkalommal lovagolni is lehet.) Ne felejtsd
otthon az igazolványaidat, a TAJ kártyát, állandó gyógyszereket, amennyiben
szükségesek!
Program:
A jól bevált, hagyományos, sikeres Csutorás Tábor elemeket tartalmazó végleges tábori
program olvasható, letölthető a www.csutorastabor.hu oldalunkról.
A 34 éve jól bevált oktatókkal, és fiatalabb oktatócsapattal vár ismét a Csutorás Tábor idén.

A Riói Olimpia évében – először rendeztük meg a CSUTORÁS
„PARASZTOLIMPIÁT” a „Rio de” táborfalvi kocsi-gyűjtemény, Gyökereink emlékudvar
megtekintésekor. Jó hír, hogy közkívánatra nálunk nem négyévente, hanem minden évben van
CSUTORÁS „parasztolimpia”, versengő, sportos népi játékokkal. A 2020-as játékokon
zseniális kihívásokkal mérhetik össze a csapatok népzenei, táncos, népi játéktudásukat,
ügyességüket. 5 fős, vegyes korosztályú csapatokkal nevezhettek a táborban a nyerni vágyó
érdeklődők.
A legjobb tehetségek, akik a KÓTA Népzenei Minősítőn, a Hajnal akar lenni… HAL Kárpátmedencei Népdalénekes versenyen, fesztiválokon, más népzenei minősítéseken elért
kiemelkedő eredményeikkel térítésmentes táborozást nyertek, GYŐZTESEK ÉNEKE
címmel mutatkoznak be. Kérjük a jutalmazottakat, hozzanak fellépő ruhát, és a táborba
érkezéskor a szervezőknek adják le előadandó csokruk, műsorszámuk adatait.
Idén is a Csutorás Táborban a Dabasi Strandfürdőben nagysikerű CSUTORÁS
STRANDFESZTIVÁLT tartunk aug. 7-én, péntek délután. Belépőt a befizetett tábordíj
tartalmazza. Zenélünk, táncolunk, műsorozunk a strand területén, fűben, betonon, vízben,
medencében... Rendhagyó „Vizi-zene” lesz, úszógumi helyett bőrduda a medencében, és
táncház a vízben. A hangulattól felforrósodik a hidegvíz! Csutorás közös éneklés, mulatás,
táncház a medencékben, a fürdőző vendégekkel együtt.
Kérjük továbbá, hogy mindenki – lehetőségek szerint – hozza magával fellépő-ruháját,
viseletét (zenekarok, népdalkörök, táncosok esetében legalább egyet), mert a Gálaműsoron,
ki-ki felléphet saját ruhájában. Javasoljuk, mindenki Csutorás tábori pólóban vagy
népviseletben lépjen fel a tábori műsorokon, a strandfesztiválon, a gálán, a foglalkozásokon.
Vegyetek a tábori „kezdő csomagban kapott egy Csutorás póló mellé még, vagy hozzátok a
korábbi évek pólóit, hogy biztosan minden jelenésre jusson belőle! A strandra érdemes
fürdőruhát, naptejet is hozni!
Meglepetés! Augusztus 5-én, szerdán vendégünk lesz Csányi Sándor mesterszakács, citerás, a
konyhaművészet elhivatott bajnoka. Rendhagyó, hogy a vendég lát minket vendégül a szerda
esti vacsorához palacsintát süt a táborban.
Csőre töltött gulyáságyúval érkezik a Csutorás Táborba Fejes Imre, az ország közepe egyik
legjobb bográcsos mestere, aki a táborban készíti el a mindennapi vacsorát, a díjnyertes
marhagulyást, lebbencset, túróscsuszát…! (Már most összefut a nyál a számban!)
35. táborunkat a szokásos, de minden eddiginél rangosabb Gálaműsorral zárjuk augusztus
8-án, szombat este 19 órától, amelyről tv-felvételt készít a Media Flash és a Tradíció Stúdió.
Vendégek, érdeklődők, szülők, barátok is jöhetnek a gálaműsorra, amelyre a belépés díjtalan.
Ha étkezést, szállást igényelnek a vendégek, jelezzétek a jelentkezési lapokon.
Misék, istentiszteletek a tábor helyszíne melletti katolikus és református templomokban.
Hazautazás:
Augusztus 8-án este, a gálaműsor után, vagy 9-én, vasárnap reggel 10 óráig kell
elhagyni a kollégiumot.
Kedves Táborozók!
Mi megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy mindenki jól érezze magát
táborunkban, a házigazda városban, Örkényben és az emlékezetes egy hét alatt sok
ismerettel, új dallal, kézműves alkotásokkal, tudással, tánclépéssel, élménnyel telítve, új

szakmai barátságokat kötve búcsúzhassunk a 36. Csutorás tábori viszont látásig! A Kárpátmedence legrégebben folyamatosan működő komplex népzenei, népművészeti tábora
következő rendezvényét, a 36. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Táborunk
időpontját már most jegyezd meg, írd be a programodba:
35. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor 2020. augusztus 2-9.
És a többit is…
36. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor 2021. augusztus 1-8.
37. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor 2022. augusztus 7-14.
38. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor 2023. augusztus 6-13.
39. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor 2024. augusztus 4-11.
40. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor 2025. augusztus 3-10.
Várunk szeretettel táborunkba! A táborokkal kapcsolatos információkat eléred a
www.csutorastabor.hu honlapunkon és a Csutorás Tábor Facebook oldalán (Csutorás Tábor,
Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor, és Csutorás Tábor címekkel kedveled,
jelöld, hogy elérj minden információt.) Egész évben jelentkezhetsz online a
www.csutorastabor.hu oldalon.
Üdvözlettel a szervezők:
Birinyi Bella +36202226151, bella.birinyi@csutorastabor.hu
Bereczki Bence bereczkibence@csutorastabor.hu
Birinyi József táborvezető, alapító, népzenekutató, a Filharmónia hangszeres szólistája, a
KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke, a kétszeres Ki-Mit-Tud döntős, a tábori
névadó, táborfalvi, ma már több, mint40 éves Csutorás Együttes alapítója, vezetője
Mobil: +36/20/9346032
birinyi.jozsef@csutorastabor.hu
jozsef@birinyi.hu

