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Hagyományőrző
csapatvezető
képzés

2017. augusztus 9-13.

2010-től, egyesületünk időről-időre kiképezte saját csapatvezetőit, egyre
szélesebb körben lefedve a máramarosi településeket. 2014-ben, a nagybányai
központi egyesület mellett, megalakult egyesületünk máramarosszigeti és
hosszúmezei szárnya, illetve alakulóban van a szamosardói közösségünk is. Idén
generációváltáshoz érkeztünk, a csapatvezetők új csoportját kell kiképeznünk, hogy
szakszerűen irányíthassák saját területüket.
A programban négy képző vett részt, akik közül három az egyesületünk
jogelődjének 1994-es fennállása óta is a közösségünk tagjai voltak, egy pedig a
lovasoktató volt. Ők, a három napos program ideje alatt, 10 fiatalt képeztek ki egy
intenzív tréninggel. A képzettséget nyert fiatalok, saját településeiken értékesíthetik
szerzett tudásukat, ahol 5-5 fiatalért lesznek felelősek, tudásukat a további
tevékenységeikben továbbadják és kamatoztatják.
Egyesületünk leginkább középiskolásokkal dolgozik, így négyévente a tagság
jelentős része megújul. Generációváltáshoz érkezve, programunk ezt az igényt elégíti
ki. Ugyanakkor, az átadott tudás minden diákban a nemzeti és helytörténeti
ismereteket mélyíti el, a környezet szeretetét és a régi világ életmódjai iránti
kíváncsiságot kelti fel bennük.
Csapatvezető képzésünk a tervezettnél két nappal hosszabb lett, elsősorban
tőlünk független okok miatt, de a képzésben résztvevők nagy örömére. Programunk a
Nagybánya melletti Koltón zajlott le, minekutána a tervezett forrásligeti tábor egy
azonos időben szervezett motoros találkozó miatt hiúsult meg. A napi tevékenységek
közé tartozott az íjászat, a lovaglás, interaktív és csoportszervező játékok. A tréning fő
vonala a különböző témákat feldolgozó előadások, olyan kérdésekkel, hogy mit jelent
a modern kori hagyományőrzés, a csoportszervezés titkai és fortélyai, csapattréning
és játékos vetélkedők, vizsga és kiértékelés. Azt tapasztaltuk, hogy a képzéseinken
résztvevő fiatalok kommunikatívabbak, szervezőkészségük fejlettebb a tréningen
kívüli társaikénál.
A képzés végén az arra érdemesek sikeresen vizsgáztak a megszerzett
tudásból. A lovasoktatás eredményeképpen pedig többen is arra az elhatározásra
jutottak, hogy folytatni szeretnék a lóval való munkát és a lovaglás tanulását.
Programunk főtámogatója a Communitas Alapítvány, ami a programok
lebonyolításának költségeit vállalta magára. Köszönet jár a koltói református
gyülekezetnek, ami magára vállalta a helyi Református Gyülekezeti Ház költségeit,
továbbá köszönet Kádár István és családja, Szőlősi Erzsébet és az Erika Panzió által
nyújtott, hathatós támogatásért.
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