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http://mediawavearchivum.hu/index.php?modul=filmek&kat=861&nyelv=hun 

Kedves Barátaink, Támogatóink, Partnereink! 
 
A fenti linken az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elmúlt években önállóan, vagy 
együttműködésben rendezett programjairól láthattok kiváló filmeket. Ezeket az anyagokat 
Hartyándi Jenő barátunk, a Mediawave Alapítvány frontembere rögzítette. A felvételek kiválóan 
mutatják, hogy a célok kitűzésének és az ezek eléréséért való áldozatos munkának bizony van 
értelme, van eredménye. Köszönjük nektek, hogy segítettétek a munkánkat, igénybe vettétek a 
szolgáltatásainkat.  
A fenti fotó novemberi Közgyűlésünkön készült, ahol barátokat, vendégeket is fogadtunk. A 
jövőben terveink megvalósítása nagyban függ a partneri, szakmai együttműködésektől, melyek a 
régi, erős barátságokon is alapulnak. 
Szeretnénk intézményes formában is megerősíteni népfőiskolai tevékenységünket, melynek helyi 
hatásai hosszú távon a vidékünk szellemi, társadalmi megerősödését eredményezhetik. Ebben a 
munkánkban számítunk széles partneri körünk együttműködésére és a Magyar Állam 
támogatására is. Kérjük, olvassátok el híreinket és a közeli időszakra tervezett programjainkat. 

 



Bogdán Szilvike újra iskolás 

Sikeres veseátültetésen esett át Bogdán Szilvike, aki az egyesületünk segítségével kapott megfelelő 

lakáskörülményeket a műtétet követő lábadozásra.  Támogatásgyűjtő akciónkban több, mint 

hatszázezer forint gyűlt össze. Ebből az összegből új nyílászárókat, fürdőszobai berendezéseket, 

járólapot, csempét, ágyat és egyéb építőanyagokat vásároltunk, melyek beépítésével komfortosabbá 

vált a család lakása, Szilvike pedig új szobát kapott.  

Ezúton mondunk köszönetet a támogatóinknak, akik közül többen nagyon 

jelentős összeggel járultak hozzá a Szilvike ügyéhez.  

A Kislány immár újra iskolába jár, szervezete jól reagált az újvesére. Jó egészséget kívánunk neki! 

 

          

 

            



Megkezdte próbáit a „Bozót” Néptáncegyüttes 

A program időpontja: 2016. október 29-től folyamatosan 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 30-40 fő 
 
Már az első alkalommal harminckét fő érkezett a Kiscsőszön induló kistérségi „Bozót” 
Néptáncegyüttes próbájára. A térségünk eldugott mivolta, a Marcal-vidékének cserjés, bokros 
területe ihlette a humoros Bozót elnevezést, melyet a főutakhoz közelebbi települések lakói gyakran 
használtak, ha ezt a térséget emlegették.  
A széles érdeklődői kör azt bizonyítja, hogy ebben a bozótban is van bőven értéket kívánó lélek. A 
táncpróbákat heti rendszerességgel, hétfőnként, 18.30-tól 20.00-ig tartjuk, a kiscsőszi Faluház 
termében. Reményeink szerint a nyári Pajtafesztiválra már legalább egy közös táncösszeállítással is 
meglephetjük a közönséget. Célunk egy jó szellemű közösség létrehozása, melynek sikeres egyben 
tartása, szakmai eredményei, belső értékei jó példával szolgálhatnak a helyi társadalom szereplői 
számára.  
A harmadik alkalommal már a negyven főt is meghaladta a résztvevői létszám, látató tehát, hogy 
valóban nagy szükség van egy jól működő, rendszeres közösségi formára. 
 
Szeretettel várunk minden felnőtt érdeklődőt, korhatár nélkül. 

 

 

 

 

A jelenlegi létszám közel ötven fő 

 
 



Búcsúi ünnepség Imre napján 
 
A program időpontja: 2016. november 6. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Védőszentünk, Imre napjához kötődően van a hagyományos kiscsőszi búcsú. Egykor ez volt a 
település „falunapja” mely a vallási ünnep mellett a lakosság kikapcsolódását szolgáló programokkal 
volt tarkítva. Vasárnap már a reggeli órákban megjelentek a „vacakosok” (búcsúi árusok) és a kicsi 
vidámpark céllövöldékkel. A Falu apraja-nagyja rászánta azt a másfél-két órát és azt a néhány száz 
forintot, amiért érdemes volt a mutatványosoknak kitelepülni. A templomból hazafele menet a 
férfiak a kocsmába fordulva, rövid beszélgetéssel kísérve „csináltak helyet” az ünnepi ebédnek, majd 
hazasétálva fogadták az elszármazott rokonokat, jó barátokat. A jánosházi cigányzenészek ekkor 
kezdtek házalni a falu keleti végétől, hogy minden terített asztal mellett elhúzzanak egy-két jó nótát. 
Ahol bőséges volt a gazdák „hálája” ott tovább maradtak, ahol szerényebben kínáltak, onnan hamar 
elköszöntek. Késő délután már mindenki a bálra készült, mely a Kultúrház termében került 
megrendezésre. A régi időkben két bál is volt, egyet vasárnap, egyet pedig hétfőn rendeztek. 
 
A régi ünnepet szeretnénk legalább részben feleleveníteni azzal a szokásunkkal, hogy meghívott 
táncos vendégeink, rokonaink egy kis táncműsorral ajándékozzák meg a templomból kiérkező 
ünneplő családokat. Így volt ez most is. A táncos előadást követően ünnepi ebéd, közös nótázás és 
hangulatos együttlét koronázta meg a napot. 
 
 

 
 
 

 



Kukonyák a Pávában 

A szűkebb régiónkból egyetlen néptánccsoport volt képes arra a magas színvonalra, amely az 

elődöntők során a televíziós döntőbe jutást eredményezhette a Fölszállott a Páva programban. Ez a 

csapat a Badacsonytördemici székhellyel működő Kukonyák Néptánccsoport. Az alsó tagozatos 

gyerekekből álló társaság Nyárádmagyarósi táncával egészen a TV-s elődöntőig menetelt, ahol 

szenzációs hangulatot teremtve, korukat meghazudtoló minőségben mutatták be táncaikat. 

Elvarázsolták ezzel a Zsűrit és a közönséget egyaránt. A verseny lényege, hogy vannak olyanok, akiket 

magasabb szintre értékel a zsűri. Ezen az alkalmon a Jászsági Népi Együttes gyermekei voltak a 

továbbjutók, a Kukonyák pedig a nagy múltú Nógrád Táncegyüttes utánpótlásával kaptak azonos 

pontszámot. A továbbjutásnak nem örülhettünk, de ez nem homályosítja el azt a fényes süveget, 

melyet az elmúlt hónapok építkezésére elhelyeztek a gyerekek. A táncok hiteles, felnőtteket 

megszégyenítő előadása, a koreográfia magas minősége a mester, Szabó Csaba és a Gyerekek közös 

érdeme. Öröm volt találkozni a sok drukkoló szülővel, akik megétették, elfogadták az eredményt, 

mégis nagy büszkeséggel gratuláltak gyermekeiknek.  

Kedves Kukonyák! Alig három éves működésetek alatt az ország legismertebb néptáncosai közé 

emelkedtetek. Folytassátok ezt a szép munkát, csiszoljátok tudásotokat. Veszprém megye büszke 

rátok! 

Kovács Norbert Cimbi 

 

 

 



Vendégségben Tatán 

 
A program időpontja: 2016. november 12-13. 
A program helyszíne: Tata 
A program szervezője: Kenderke AMI 
Érintettek létszáma: kb. 200 fő 
 

A Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola november 12-13-án megrendezte a 15. Márton Napi Szólótánc 

Versenyt és Tánctanítást Tatán. A rendezvény nagy sikert aratott, már nem csak a régióból, hanem 

távolabbról is érkeztek érdeklődők, versenyzők. Az egész napos versengést követően este nyolc óra 

után sikerült a Zsűri döntését kihirdetni. A tanácskozás alatt Egyesületünk képviseletében Kovács 

Norbert tartott táncházat a gyerekeknek. A táncház végén az ügyesebbek önállóan is megvillantották 

tánctudásukat a Németh Dénes vezette zenekar előtt. A rendezvény vasárnap somogyi és gyimesi 

táncok tanításával folytatódott. 

 

 

Dalkörök, közösségek találkoztak Noszlopon 

A program időpontja: 2016. november 19. 
A program helyszíne: Noszlop 
A program szervezője: Nemzedékek Kórus 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

Magyar Istvánné, lelkes noszlopi közösségszervező, kulturális szakember kezdeményezte azt a 

rendezvényt, melynek keretében népdalkörök találkoztak és mutatták be egymásnak dalos 

ismereteiket. A térségből és távolabbról érkezett vendégek (Noszlop, Takácsi, Gyulafirátót, 

Kemenesmagasi) közel két órás, hangulatos gálaműsort adtak a noszlopi faluházban, melyre a falu 

lakóit is meghívták. A gálát követően értékelő beszélgetés zajlott, melyre az ajkai Horváth Magda 



tanárnőt és Kovács Norbertet hívták meg szakértőként. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy az 

esemény legfőbb eredménye a közösségek együttléte és a baráti alkalom, melyet érdemes volna a 

lehető leggyakrabban megvalósítani. A rövid szakmai értékelés elsősorban párbeszéd volt, hiszen a 

fellépők is elmondták, milyen körülmények, lehetőségek mellett végzik a munkájukat. 

A noszlopi csoport tagjai nagy lelkesedéssel készültek a záró vacsorára is, amely kemencében sütött 

csülökből és más házi finomságokból állt. Természetesen nem maradhatott el a Somló kiváló bora 

sem. 

    

Iskolásaink Borszörcsökön 

A program időpontja: 2016. november 20. 
A program helyszíne: Borszörcsök 
A program szervezője: Borszörcsök Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola növendékei vendégszerepeltek Borszörcsökön, a Falu Idősek 

Napja rendezvényén. A település a Somló mellett fekszik, a helyi emberek tisztelik, nagyra becsülik a 

népi kultúrát. Ennek megfelelően nagy szeretettel fogadták a Török Sándor vezette devecseri 

gyermek csoportot, akik az idei évben elsajátított táncokból mutattak be egy rövid összeállítást. 

Török Sándor beszélt az Intézmény működéséről, bemutatta a fenntartó Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesületet. Az előadást nagy tapssal fogadta a közönség és a gyerekekkel együtt érkező rokonság. A 

bemutatót követően bőséges vendéglátással kedveskedtek a meghívók a csoport tagjainak. 

 



Bemutatkoztunk a Magyar Fesztivál Szövetség 
Közgyűlésén 

 
A program időpontja: 2016. november 22. 
A program helyszíne: Veszprém, Hangvilla 
A program szervezője: Magyar Fesztivál Szövetség 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

A Magyar Fesztivál Szövetség Veszprémben, a Hangvillában tartotta Közgyűlését, mely egész napos 

programban mutatta be a Veszprém megyei rendezvényeket. A kiemelkedő minőséget képviselő 

fesztiválok között a Kiscsőszi Pajtafesztivál is bemutatkozhatott, mely nagy megtiszteltetés 

számunkra. A Szövetség egyben meghívta a fesztiválunkat tagjai sorába. A belépési dokumentumokat 

már ki is töltöttük, így bízunk abban, hogy rövidesen a Szövetség tagjainak sorában lehetünk. 

 

 

 

Nemzetközi önkéntes csoport járt Kiscsőszön 

A program időpontja: 2016. november 23 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 25 fő 
 



A nagyvázsonyi székhelyű Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület régi baráti partnerünk. Az elmúlt években 

többször is látogatást tettek Kiscsőszön, az általuk szervezett önkéntes programok résztvevőivel. Így 

történt ez november 23-án is, amikor egy 17 fős nemzetközi csoport látogatott el hozzánk. A fiatalok 

egy önkéntes program keretében töltenek néhány hetet Magyarországon. Oktatási intézményekben 

fognak gyermekfoglalkozásokat, játszóházakat tartani, melyekért cserében természetesen nem 

várnak el anyagi juttatást. A magyar hagyománnyal való élet-közeli találkozás céljából jöttek el 

Kiscsőszre. Látogatóink megismerkedtek a falu állataival, elsétáltunk a közeli tehenészetbe is, ahol 

friss tejet kóstoltunk. Ezt követően a színben folytattuk az estét, ahol az élő Forrás csapata 

táncműsorral kedveskedett, majd közös táncházban tanítottunk néhány dunántúli lépést. A vendégek 

lassan feloldódtak, így végül többen ízelítőt adtak saját nemzetük dalaiból is. Természetesen a falusi 

vacsora sem maradt el, disznótoros vendéglátással és finom somlai borokkal koronáztuk meg az 

estét. 

 

 

Veszprém Megyei Értékünnep 

Herend,2016. november 25. 

A program időpontja: 2016. november 25. 
A program helyszíne: Herend 
A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája, valamint a Veszprém Megyei 

Önkormányzat által megvalósított Veszprém Megyei Értékünnepen az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület is képviselte és bemutatta térségünk értékeit.  



A délelőtti órákban a Herendi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében a nézőtér egészét körülölelő 

asztalok fehér terítői sorra tűntek el a megye csodálatos értékei alatt. A legkülönbözőbb kézzel fogható 

kézműves termékek, tárgyiasult alkotások mellett számtalan színes kiadvány bizonyította térségünk 

minden szakterületi kategóriában kiemelkedő rendkívüli gazdagságát.  

Az értékasztalok berendezése után szakmai konferencia vette 

kezdetét, ahol több partner szervezetünk is bemutatkozott. 

A résztvevők betekintést kaphattak többek között a 

Pannon Ifjúsági Értékőr Program működésébe. Hoffner 

Tibor szakmai tájékoztatójában kiemelte, hogy 

a helyi értékek felkutatásába, az értékőrzésbe bevont 

fiatalokra a közös munka nagyon jó hatást gyakorol, 

hiszen erősíti identitástudatukat és különösen 

jó, összetartó közösséget kovácsol a bevont ifjúságból.  

A jó példák sorában megyei, megye-, illetve országhatáron 

túli hagyományőrző szervezetek munkásságát is 

megismerhettük.  

A konferencia után helyet kaptak a megye gasztronómiai 

értékei is. A hagyományosan elkészített sajtok, sütemények, 

kiváló borok és pálinkák fergetegében tartalmas 

beszélgetések alakultak ki a vendégek között. 

Kipróbálhattuk a megyénkben még élő hagyományos 

mesterségeket, többek között például a csuhéfonást, 

kovácsolást, porcelánfestést is.  

 

 

Karácsonyvárás Apácatornán 

A program időpontja: 2016. december 3. 
A program helyszíne: Apácatorna 
A program szervezője: Önkormányzat Apácatorna, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 30-40 fő 
 
A Falu apraja-nagyja összegyűlt az apácatornai Művelődési Házba december 3-án délután, ahol 

Egyesületünk tartott adventi előadást. A téli ünnepkör népszokásiról áttekintő előadást hallhattak a 

vendégek, úgy, hogy néhány szokásjáték valóban megelevenedett. A regölés, betlehemezés, 

pásztorolás, újévköszöntés egyes momentumai a régi formájukban szólaltak meg. A felhasznált 

anyagokat részben Nagy László költőnk gyűjteményéből válogattuk, így a térség hagyományai is teret 

kaptak a műsorban. Az előadást beszélgetéssel zárták a falu lakói. 

 



Népfőiskolai hálózat előkészítő programsorozat 

Lakiteleken 

Négy alkalomból álló programsorozat zárult december közepén Lakiteleken. Az önfejlesztő 

együttlétek célja, hogy a tizennyolc közeljövőben induló járási hatókörű népfőiskola képviselői, 

jövőbeni működtetői egymáshoz hangolódva kialakítsák azt a mintát, amelyből az intézményesült 

népfőiskola létrejöhet. Meghatároztuk a hálózat és az egyes intézmények céljait, működésüknek 

lehetséges formáit, feladataikat. Reményeink szerint a közeljövőben zöld utat kap a program és 

magasabb szintre emelkedhet a megvalósítás, tehát konkrétan a tervezéssel, építési előkészítéssel és 

a szakmai programok elindításával foglalkozhatunk majd. E tevékenységet tulajdonképpen most is 

végezzük, a kérdés tehát leginkább az, hogy a magyar kormány is segítséget nyújt-e a munkánkhoz 

egy intézmény létrehozásával és támogatásával.  

Várjuk tehát a döntést. 

 

Közös beszélgetéssel, mulatsággal zárta az évet a 

Bozót Néptáncegyüttes 

A program időpontja: 2016. december 18. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
A néhány hónap alatt megerősödött, kiváló társaság elsősorban a közösségi élmények miatt jár össze 

hetente egy alkalommal. Az együttlét másik célja a néptánc tanulás. Természetesen nem hisszük, 

hogy a közeljövőben magas szakmai színvonala érhetünk, el, de a hitelesség és a néphagyomány 

iránti megfelelő tisztelet mindenképpen jellemzi a csoport tagságát. Az alig három hónapja működő 

néptánccsoport láthatóan a hosszú távra tervezhet, hiszen nagy létszámot tömörít, emellett a tagok 

valóban éhezik a hasznos együttlét pillanatait. Decemberben, az utolsó találkozáskor saját készítésű 

finomságokkal, somlai borokkal terítettük meg az asztalt. 

 



Betyárjáték - Halmos Béla emlékét éltettük 

A program időpontja: 2016. december 7., december 21. 
A program helyszíne: Gyula, Budapest 
A program szervezője: Nemzeti Színház, Híd Média Kft., Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 

A Betyárjáték előadói gárdája a Nemzeti Színházzal karöltve két kiemelkedő programot szentelt 

Halmos Béla népzenész, zenekutató emlékének. Gyulán, Halmos Béla szülővárosában december 7-én 

tartottunk megemlékező gálaestet, melyre zsúfolásig megtelt a helyi Színház nagyterme. A gálát 

megelőzően a szülői házra kihelyezett emléktáblánál helyeztünk el koszorúkat. A koszorúzáson a 

Család képviselőin és régi barátokon kívül részt vettek a Város képviselői, koszorút helyezett el Halász 

János kormányszóvivő is és természetesen a Betyárjáték stábja. 

A második előadás a Nemzeti Színházban volt, december 21-én. Természetesen itt is teltház fogadta 

az előadókat. Mindkét gála kétrészes volt. Az első részben Szomjas György, egykori barát, filmes társ 

vetített az általa készített filmekből, interjúkból, zenészek, hagyományőrző táncosok mutatkoztak be. 

Budapesten Sebestyén Márta és Gryllus Dániel és énekelt. A gálák második felében a Betyárjátékot 

élvezhették a nézők és a jelek szerint valóban élvezték, hiszen mindkét helyszínen álló tapssal 

jutalmazták az előadást. 

 

 

 



Évbúcsúztatás lóháton 

A program időpontja: 2016. december 30. 
A program helyszíne: Kiscsősz-Somló 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 15 fő 
 

Lovon búcsúztattuk az óévet december 30-án. Verőfényes napsütésben, Kertáról, Karakószörcsökről 

és Kiscsőszről összejött hagyományőrzők lovagoltak a Somlóig és vissza, hogy elköszöntsék az elmúlt 

esztendőt. A Somló Hegyen barátok vártak minket, akik vadpörkölttel, finom borral kedveskedtek a 

lovasoknak. 

 

 

Újra Minden Magyarok Tánca 

Ismét lesz Minden Magyarok Tánca az Országos Táncháztalálkozón. 

A Táncház Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2017-ben is megrendezi a 

Táncháztalálkozó programjába illesztett Minden Magyarok tánca című programot. A bemutató idén is 

a vasárnapi napon lesz (április 23.), melyre várjuk a világ legkülönbözőbb részein élő magyar 

néptáncosokat és népzenészeket. A táncanyagról és a program részleteiről a következő hírlevélben 

tájékoztatunk benneteket. 

 

Farsangi néptánc képzés ifjúsági-felnőtt korosztálynak 



Ördöngösfüzesi táncok 

Kiscsősz, 2017. február 11. szombat 

 

Kedves Táncosok, Oktatók! 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez ifjúsági-felnőtt korosztályú (13 
év felett) néptáncosok számára Kiscsőszön. 
A képzés időpontja 2017. február 11. szombat. 
 
A képzés szokás szerint kapcsolódik az egyesület farsangi disznóvágó rendezvényéhez, melynek 
keretében este táncműsort, néptáncos bált rendezünk. A képzés délelőtt – délután, három – három 
órában zajlik a Faluházban. A résztvevők számára délben egy nagy tányér orjalevest biztosítunk, mely 
a frissen vágott disznóból készül. 
 
A képzés táncanyaga: Ördöngösfüzesi magyarok tánca 
Oktatók: Imre Béla és párja 
 
A program részletesen: 

8.00   Dezső disznó kilép földi porhüvelyéből…. 
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása Cimbiéknél (Kossuth u. 5.) 

9.30-12.30  Táncképzés a Faluházban 
12.30-13.30  Orjaleves elfogyasztása 
13.30-16.30  Táncképzés a Faluházban 
17.00  Farsangi felvonulás 
18.00  Táncműsor, melyben az Egyesület tanítványai, barátai szerepelnek 
19.00  Disznótoros vacsora a Faluházban 
20.00-…. Farsangi bál a Dűvő zenekarral 
 
A képzés részvételi díja 3000,- forint/fő, mely a disznóvágási ebéd (orjaleves gazdagon) díját is 

tartalmazza. Az étkezés a díjtól független, tehát mindenkinek jár, lemondásával nem tudunk a díjon 

csökkenteni. 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu 

e-mail címre várjuk.  

Jelentkezési határidő: 2017. február 4. 

Kiscsősz, 2017. január 5. 

 

       Kovács Norbert Cimbi 

Jelentkezési lap 
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Farsangi képzés Kiscsőszön, 2017. február 11-én 
(Ördöngösfüzesi táncok) 

 
 
Jelentkező neve:  ……………………………………………………………………………….. 
      
Életkora:…………………………………………………………………………..............  
  
Jelentkező címe:………………………………………………………………………………… 
  
Telefonszám, e-mail:……………………………………………………………………  
   
 
Az étkezés (ebéd) árát a részvételi díj fedezi!! 
(a díjat a helyszínen lehet fizetni) 
 
 
Kelt   …………………… 
 
       ……………………………………… 
                        aláírás 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Intézményvezetőt keresünk 

Az Élő forrás Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet intézményvezetői munkakör betöltésére 

Az Intézmény Kiscsősz-Devecser térségében tevékenykedik, célja egy elhagyatott és kulturálisan 

elhanyagolt kistérség közösségeinek fejlesztése, a helyi életminőség javítása a népi kultúrán és 

közösségi eseményeken keresztül. Ehhez a munkájához elhivatott, hasonló célokért dolgozó 

munkatársakra van szüksége! 

A fentiek jegyében Intézményvezetői munkakör betöltésére hirdetünk állást.  
Feltételek: 
Pedagógus végzettség, közoktatás-vezetői felsőfokú végzettség.  
Néptáncpedagógus végzettség előnyt jelent!  
Öt év szakmai tapasztalat (táncoktatás, iskolai tanítás) 
Közösségi vezetői tapasztalat 
 
A munkakör betöltésének várható kezdeti időpontja 2017. augusztus 1. 
A jelentkezők pályázatukat a cimbi@iplus.hu e-mail címre küldhetik el.  
 
A pályázatban ki kell térni a szakmai tervekre, különös tekintettel a kisfalvas térség 
növendékeinek közösségfejlesztésére, családi kapcsolatok építésére, tehetséggondozásra. 
A pályázathoz mellékelni kell a végzettséget igazoló dokumentumokat. 
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Amit biztosítunk:  
A törvényben szabályozott bérrendszernek megfelelő intézményvezetői bér.  
Szükség esetén alkalmi szállás biztosítása. 
 
A pályázatokat 2017. május 1-ig várjuk a megadott e-mail címre. Információt ugyanezen a 
címen adunk. 
 
Az intézmény adatai:  
Az alapító neve, címe és az alapítás időpontja: 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 47. 
2014. március 28. 

A fenntartó neve és címe: 
A fenntartó cégneve: 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
A fenntartó címe: 
8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 47. 

Az intézmény hivatalos neve: 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola 

Az Intézmény rövid neve: 
Élő Forrás AMI 

Az intézmény székhelye: 
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
8460 Devecser, Jókai utca 3. 

Az intézmény székhelyen kívüli feladat-ellátási helyének neve, címe: 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Sümegi Telephelye 
Címe: Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola 8330 Sümeg, Árpád utca 5. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Gógánfai Telephelye 
Címe: Gógánfai Fekete István Általános Iskola 8346 Gógánfa, Kisfaludy utca 2. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Csabrendeki Telephelye 
Címe: Csabrendeki Általános Iskola 8474 Csabrendek, Kossuth Lajos utca 14. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Tüskevári Telephelye 
Címe: Tüskevári Általános Iskola 8477 Tüskevár, Kossuth Lajos utca 25. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Somlóvásárhelyi Telephelye 
Címe: Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 17. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Kertai Telephelye 
Címe: Kertai Általános Iskola 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Csöglei Telephelye 
Címe: Csöglei Általános Iskola 8495 Csögle, Rákóczi Ferenc utca 195. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Bobai Telephelye 
Címe: Napsugár Általános Iskola 9542 Boba, Berzsenyi Dániel utca 8. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Noszlopi Telephelye 
Címe: Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8456 Noszlop, Sport tér 1. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Sümegprágai Telephelye 
Címe: Sümegprága Művelődési Ház, 8351 Sümegprága, Rákóczi Ferenc utca 38. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Nagyalásonyi Telephelye 
Címe: Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola 8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33.  
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Káptalanfai Telephelye 
Címe: Pusztai Ferenc Általános Iskola 8471 Káptalanfa, Kossuth u. 85. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Kiscsőszi Telephelye 
Címe: Kiscsősz Kultúrház 8494 Kiscsősz, Kossuth u. 47. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Ostffyasszonyfai Telephelye 
Címe: 9512 Ostffyasszonyfa, Március 15. tér 3. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Jánosházai Telephelye 
Címe: Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Otthon és Könyvtár 9545 Jánosháza, Bajcsy-Zs. u. 2. 
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Marcaltői Telephelye 
Címe: Kmety György Evangélikus Általános iskola és Óvoda 8532 Marcaltő, Fő tér 15. 

 



 

Álláshirdetés 2. 

Főállású néptánc pedagógust, pedagógus párt keresünk. Lakhatást megszervezzük, de az utazás is 

megoldható egyeztetéssel. Falusi gyermek csoportok tanítását kell végezni. Alapvető feltétel a 

Táncművészeti Főiskolai végzettség. Művészképző is megfelel. A jelenlegi 3 éves alapszak nem 

elegendő. Fontos, hogy "folyamatban van, nyelvvizsga hiányzik" megoldásokba nem tudunk 

belemenni. A közlekedés csak autóval megoldható, tehát jogosítványra is szükség van. 

 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

cimbi@iplus.hu +36-20-3786459 

 

Reklám 
Figyelmetekbe ajánlom Boldog Zoli barátunkat, aki kiváló hangosító és sok programunkon 

segített már. Szívesen vállal rendezvény hangosítást fesztiválokon, más programokon. 

 

 
 

 Boldog Zoltán vagyok, több mint 20 éve foglalkozom zenével és hangtechnikával.  
2016-ban hoztam létre saját vállalkozásomat komáromi székhellyel, a HappySoundot.  
A vállalkozás fő tevékenysége a rendezvényhangosítás, de mellette dj-skedést, műsorvezetést, 
esküvőket, céges rendezvényeket, de akár házibulikat is vállalunk.  
A minőségi hangzást profi hangtechnika, profi mikrofonszett, kábelek; az előadók mozgásterét 
vezeték nélküli mikrofonok biztosítják.  
Eddigi tevékenységeink között szerepel falunapok, néptánc-, népzenei fesztiválok, polgárőr- és egyéb 
egyesületek rendezvényei, céges rendezvények, esküvők, bálok, technikai biztosítása, hangosítása, 
zeneszolgáltatás.  
Jótékonysági rendezvényeket extra kedvezménnyel vállalunk.  
Bővebb információt, árajánlatot az alábbi elérhetőségen kérhet:  
Boldog Zoltán, 2900 Komárom Ghyczy Kálmán utca 7. 2/4.  
E-mail: boldogzoltanbela@citromail.hu  
Tel:+36-20-938-7714 
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