
Hidak Hírlevél 2022. május-augusztus 

Kedves Hírlevél Olvasók! 

A Covid-időszak hányattatásai után láthatóan virágzásnak induló közösségi életünkre új árnyékok 

vetülnek, hiszen a szomszédban zajló háború, az Európai gazdaság válsága, a magyar költségvetésre is 

erős hatással vannak. Szoruló nadrágszíjjal egyre kényelmetlenebbé válhat az édes kultúra állandó 

habzsolása. No, de talán ez is éppen egy figyelmeztetés… A falunapok áradatában az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület közösségei is folyamatosan jelen vannak. Azzal büszkélkedhetünk, hogy a 

felkéréseink és a teljesített színpadi előadások egy professzionális produkciós iroda szintjével 

vetekednek. A különbség csak annyi, hogy mi mindenüvé ingyenesen utazunk, hiszen ebben az 

értelemben nem vagyunk profik. Fontos, hogy Kiscsősz település lakosság-arányosan normatívát kap 

arra a célra, hogy a kultúrát támogassa, ehhez még az Élő Forrás ilyen célú bevételeivel is 

számolhatunk. Így az Élő Forrás közösségek nem kell, hogy fűtés díjat, bérleti díjat fizessenek a kiváló 

minőségű közösségi terek használatáért. Ingyen hódolhatunk szeretett kultúránknak!!! Az amatőr 

közösségnek mindezeket viszonozni természetes. Más a helyzet a profi produkciókkal.   

Sokszor felvetődik bennem, hogy egy ilyen falunap programszerkezete és a gazdasági akciók 

egyensúlyban vannak-e? Nos, az látszik, hogy messze nincs egyensúly. Mire is gondolok? Vegyünk egy 

átlagos kistelepülési rendezvényt, ami a mi környékünkön valahogy így alakul: 

Délelőtt főzőverseny a lakosokkal, környező településekkel, civil szervezetekkel, majd kora délutántól 

a szűkebb térség amatőr közösségeinek folyamatos színpadi előadásai. Ez teszi ki a rendezvény 

időtartamának 4/5-ét, emellett ez a nagyarányú programszakasz igényli a teljes költségvetés 1/5-ét. 

Este playback sztárvendég, majd szintetizátoros báli zene. Ez teszi ki az időtartam 1/5-ét, de elviszi a 

költségvetés 4/5-ét. 

A kereskedelmi televíziók csinált sztárocskái mindent megtesznek, hogy a vidék egy ilyen estén éppen 

azt a képet mutassa, amit a választási kampányban a baloldali Miniszterelnök-jelölt festett róla. 

Önfeledt kornyikálás, repkedő italos poharak és üvegek, önmagukat megalázó, szédelgő idősek és a 

szomszéd falvak „alsó polcáról” érkezett vendégkör gomolyog a színpad előtt, a polgármester pedig 

elégedetten nyugtázza, hogy megint kitombolhatta magát az alattvalói kör. A sztárvendég rohan a 

következő helyszínre, de a menedzser még pakolás közben gyorsan kiállítja a számlát. ELŐADÓ-

MŰVÉSZET áll rajta. Abból a normatívából egyenlíti ki a település, amelyet a falu kulturális 

közösségeinek szánt a Törvényhozás. Az ügyesebb sztárvendégek három-négy ilyen fellépésre is 

képesek egy hétvégén.  

Most, hogy a téli hónapok fűtésköltségeitől rettegve a kultúrházak és más közösségi létesítmények 

nyitvatartásának korlátozása, vagy teljes bezárása is felmerül, talán időszerű lenne elgondolkozni a 

fentieken. Vajon eszébe jut-e majd valakinek, hogy ha a következő falunapból kihagyná a 

sztárvendéget, akkor esélye lenne a közösségi hely fűtésére? Ha egyszerűen csak a helyi 

közösségekre építene, akkor ingyen lenne a kultúra! Nem, a legtöbben nem gondolnak ilyesmire. 

Egyszerűen csak elhalasztják a falunapot. 

Kovács Norbert Cimbi 

 



Hagyományok Háza Hálózat találkozója 

A program időpontja: 2022. április 24. 
A program helyszíne: Dinnyés 
A program szervezője: Hagyományok Háza 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Egyesületünk a Hagyományok Háza Kárpát-medencei Hálózatának tagjaként képviseltette magát a 

tavaszi hálózati találkozón.  A kétnapos konferencián szakmai előadásokat hallottunk a Hagyományok 

Háza vezető munkatársaitól és a hálózat tagjaitól. Kovács Norbert, az Élő Forrás elnöke Kiscsősz 

mintapéldáját mutatta be. Vendégként előadott Szedlacsek Emília, aki a Nemzeti Művelődési Intézet 

„A SZAKKÖR” programja kapcsán jelezte együttműködési szándékukat. A program keretében 

kézműves alkotóművészek kiállítását tekinthettük meg. 

 

Adonyban az Üzenet Haza 

A program időpontja: 2022. április 29. 
A program helyszíne: Adony 
A program szervezője: Művelődési Ház Adony, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 300 
 
Adony kiváló adottságú művelődési háza adott otthont az Üzenet Haza című előadásnak, mely 

zsúfolásig telt nézőtér előtt valósult meg. A helyi néptáncos közösség segítségével sikerült a nagy 



érdeklődést felkelteni. Együttesünk nagy örömmel tartja előadásait az ilyen helyszíneken, hiszen 

üzenetünk valóban célba ér.  

A rendezvényt követően vendéglátóink meghívására az adonyi szőlőhegybe vezetett utunk, ahol több 

helyi gazda is kínálással várta az együttest. A néptánccsoport tagjai emellett kemencében sütött 

finomságokkal kedveskedtek. Kiváló hangulatú estét tölthettünk együtt. 

 

 

Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat kapott 

Kovács József falugondnok 

 
A program időpontja: 2022. április 29. 
A program helyszíne: Alsómocsolád, Közösségi Ház 
A program szervezője: Falufejlesztési Társaság 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 

Kovács József, Kiscsősz falugondnoka április 29-én, Alsómocsoládon vehette át a Falufejlesztési 

Társaság által adományozott Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat.  

Kemény Bertalan a falugondnoki hálózat megálmodója és szülőatyja volt, akinek munkássága ma is 

nagy hatással van a kistelepüléseken működő közszolgáltatásokra. Hagyatéka értékeit tükrözi, hogy a 



falugondnoki hálózat ma is virágzóan működik, Európában egyedülálló rendszerben segíti a 

kistelepüléseken élő emberek életét. 

Kiscsősz falugondnoka, Kovács József már a falugondnoki rendszer felállásakor belépett ebbe a 

programba és a kilencvenes évektől áll a település szolgálatában. Méltatásában elhangzott, hogy 

részt vesz a közösségek programjainak megvalósításában, személyszállítással segíti a vallási, kulturális 

és ifjúsági csoportokat, kiveszi részét a rászorulók gyógyszerellátásából, szociális étkeztetésből, de 

nem esik nehezére a munkásruha felöltése sem, szükség szerint bekapcsolódik a közterületek 

rendezésébe is.  

Büszkék vagyunk Kovács József díjára, gratulálunk! 

 

 

Lemezfelvételig jutott a Racka Workshop 

A program időpontja: 2022. május 1-4. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 35 fő 
 
A Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával megvalósult programsorozat a csúcsához ért, amikor 
négynapos lemezfelvételt szerveztünk Ferenczi Györggyel és az 1-ső Pesti Rackákkal. A felvétel 
Magyarország legismertebb stúdiója, a TOM-TOM Stúdió készítette, kihelyezett felszerelésével. Közel 
harminc zenész, énekesek vettek részt a programban, melynek eredményeképpen a fél éven át zajló 
fúziós zeneszerzés közös dalait rögzítették a résztvevők. 
Ez az együttlét októbertől májusig zajlott, kiemelkedő szakmai program, mely a magyar zene 
világában is új irányt mutathat. 
 



 
 

MEDIWAVE FESZTIVÁL KISCSŐSZÖN 

 
A program időpontja: 2022. május 4-7. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Mediawave 
Érintettek létszáma: több száz fő 
 
2022. május 4-7. között került sor a Mediawave 2022. évi nemzetközi filmfesztiváljára. Az átalakult vezetés 
újító törekvéseinek egyik eleme volt, hogy új helyszínt jelöltek ki a fesztivál számára. 2022-ben választásuk 
Kiscsőszre esett. A 4 napos programsorozatot komoly felkészülés előzte meg mind a szervezők, mind 
egyesületünk részéről, hiszen a jelentős érdeklődés kísérte fesztiválon számos feltételt kellett biztosítanunk 
a program sikeres megvalósításához. A hosszas egyeztető megbeszélések és szervezőmunka 
eredményeként egy sikeres fesztivált tudhatunk magunk mögött, ahol a hazai és a nemzetközi filmes 
szakma is elégedett lehet a programsorozattal. 
 
A szakma 4 napos ittléte alatt gazdag kulturális és szakmai programok várták az érdeklődőket, amelyben 
szerepeltek koncertek, filmvetítések, közösségi rendezvények és hagyományőrző workshopok is. A 
műhelymunkák között a fesztiválozók részt vehettek többek között Montanaro tanár úr „Ösvény projekt”-
je, slam poetry, hanggal rajzolás és szabad zenei műhelymunkában is. Örvendetes volt, hogy a környékbeli 
általános iskolásoknak lehetőségük nyílt gyurma-animációs workshopon való részvételre is, amit nagyon 
élveztek és a munkában nagyon motiváltan vettek részt. A rendezvény záróestjén a Bozót Táncegyüttes 
fergeteges műsorával ajándékozta meg a közönséget.  
 
 
Örömmel üdvözöltük a szervezők azon kezdeményezését, amely a környezettudatosságra hívta fel a 
résztvevők figyelmét. Ennek egyik legfontosabb eleme a hulladék csökkentése. Ennek érdekében, 
mindenki saját étkezési felszereléssel érkezett a helyszínre, ahol a közösségi étkezések alkalmával nem 



keletkezett számottevő hulladák. Az innovatív kezdeményezés innovatív jól működött. A közösségi 
étkezéseket egyesületünk is segítette látványkonyhával és helyi termékek felszolgálásával. A közösségi 
személetet erősítette, hogy a résztvevők jegyrendszer helyett különböző szintű adományokkal 
támogathatták a rendezvényt, amelynek fejében, az adomány mértékének megfelelő, különféle 
engedményekben részesülhettek. 
 
 

 

 
 

Kitüntetést kapott Kilyénfalvi Gábor 

 
A program időpontja: 2022. május 11. 
A program helyszíne: Bécs, Magyar Nagykövetség 
A program szervezője: Nagykövetség, Bécs 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület egyik legkiemelkedőbb partnere a bécsi Délibáb 

Táncegyüttes, akikkel két évtizedes együttműködést és mély barátságot ápolunk. Az Együttes 

vezetője, Kilyénfalvi Gábor, munkássága elismeréseként nemrégiben rangos kitüntetést vehetett át. 

Magyarország bécsi nagykövete, Dr. Nagy Andor személyes hangvételű köszöntőjét és méltató 

beszédét követően átadta az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést. A méltatásban elhangzott, hogy Kilyénfalvi Gábor szakmai életének első 

szakasza Ajkához kötődik, ahonnan a Zeneakadémia hangszerkészítőjeként, majd Ausztria ismert 

hegedűkészítő mestereként vált ismert és elismert szakemberré. Vezetésével igazi családi közösséggé 

fejlődött a bécsi Délibáb Táncegyüttes. A kitüntetés munkássága méltó elismerése.  

Gratulálunk! 



 

 

A PÁPAI MUNKÁCSY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TANTESTÜLETÉNEK LÁTOGATÁSA 

EGYESÜLETÜNKNÉL 

 
A program időpontja: 2022. május 13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Élő 
Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 47 fő 
 
2022. május 13-án a pápai Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tantestülete 
és technikai dolgozói tettek látogatást egyesületünknél. A tanítás nélküli munkanap keretében megtartott 
nevelési értekezlet helyszínéül szolgáló hagyományfaluban a pedagógusok megismerkedhettek többek 
között egyesületünk működésével, valamint körbejárták a hagyományfalut. A kiállítóteremben a Cifra 
Szoba és a hangszerkiállítás nagy tetszést aratott. A Táncházban a népviseleti kiállítást tekintették meg 
látogatóink, akik ezt követően a táncparketten elpróbálták iskolájuk sportünnepélyére készített 
koreográfiájukat.  
 
A farmon, valamint az Alkotóházban tett látogatás után a Pajtában vártuk a csoportot, ahol Cimbi 
bemutatta az egyesületet és a vendégek megtekinthették a rólunk szóló bemutatkozó filmet is. Az ebédet 
megelőzően egy mezőségi tánccal kedveskedtünk vendégeinknek, ahol Cimbi Beával, Fecó pedig 
Kovácsné Kertész Hajnival táncolt, aki amellett, hogy az iskola igazgatóhelyettese, a Bozót Együttes 
oszlopos tagja is. A meglepetés jól sikerült, a tánc nagy sikert aratott. 



 
Az ebédet követően a vendégek az Alkotóházban Illésházi Kata nemezelő, valamint Almási János 
kovácsmesterséget bemutató foglalkozásán vehettek részt. A kirándulást lovas kocsis kirándulás zárta. 
Vendégeink sok-sok élménnyel gazdagodva és jó hangulatban tölthettek el egy szép napot nálunk. 
 

  
 

   
 

 

Táncház a természetben 

A program időpontja: 2022. május 15. 
A program helyszíne: Pápakovácsi 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
A Bozót és Rekettye Néptáncegyüttesek közössége baráti összejövetel keretében rendezett táncházat 
Németh István tagtársunk kertjében, aki kerti közösség találkozásra hívott bennünket. A természeti 
környezet, a gyönyörű időjárás és a közösen elkészített ételek finom ízei mind-mind megalapozták a 
kiváló hangulatú együttlétet. 
 



 

Óvodai évzáró néptánccal 

A program időpontja: 2022. május 17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Csöglei óvoda, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
A csöglei óvoda fergeteges tavaszi műsorral szórakoztatta a megjelent szülőket. A programban nagy 
hangsúlyt kaptak azok az értékeke, melyeket egész évben zajló ünnepi előadásaink és játszóházaink, 
illetve Fodor Eszter kolléganőnk foglalkozásai során rakódtak le a gyerekekben.  Nagyon fontosnak 
tartjuk egy a tudásátadást. 
 

   



LÁTÓÚT KISCSŐSZÖN – 

KEMENESSZENTPÉTER ÉS MÁRKÓ 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBEREINEK 

LÁTOGATÁSA EGYESÜLETÜNKNÉL 

 
A program időpontja: 2022. május 18. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 17 fő 
 
2022. május 18-án Kemenesszentpéter és Márkó települések közművelődési és kulturális szakemberei 
Látóúton vettek részt egyesületünknél. A 17 főből álló csoportot Cimbi köszöntötte, majd a falusi 
vendégtál után szakmai eszmecserére került sor, ahol Cimbi bemutatta egyesületünket, annak szervezeti 
felépítését, projektjeinket, jó gyakorlatainkat. A megbeszélést követően a hagyományfalut járta körbe a 
csoport, ahol a kiállítótérben megtekinthették Cifra Szobánkat, a hangszerkiállítást, valamint a 
Táncházunkban található népviseleti kiállítást. 
 
Az állatfarmon és az Alkotóházban tett látogatás után rövid prezentációval és az egyesületünkről szóló 
film vetítésével mutattuk be a tevékenységünket. A résztvevőknek az ebéd elfogyasztása után néptánccal, 
valamint kézműves foglalkozásokkal (Illésházi Kata – szövő mesterség; Reidmár Linda – Fazekas 
mesterség) kedveskedtünk. A búcsúzás előtt vendégeinket lovaskocsis kirándulásra vittük településünkön. 
 
 

   

 

AchtUngarn Fesztivál Bécsben 

A program időpontja: 2022. május 21. 
A program helyszíne: Bécs 
A program szervezője: Délibáb Néptáncegyüttes 
Érintettek létszáma: 3000 
 
A bécsi magyarság számára nagyon fontos, hogy az osztrák befogadók megismerjék a magyarok 

érétkes kultúráját, ezzel is közelebb hozva egymáshoz a két nemzetet. A Délibáb Néptáncegyüttes 

oroszlánrészt vállal ebben a tevékenységben. Ennek ékes bizonyítéka volt az AchtUngarn Fesztivál is, 

melyen mi is régi barátaink segítségére siettünk. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kézműves 



mesterei jelen voltak a rendezvényen és kiállítással, kézműves foglalkozásokkal mutatták be a magyar 

hagyományos tudás elemeit. 

Köszönjük a meghívást! 

 

 

SEGÍTSÉG, MEGNŐSÜLTEM! – SZÍNHÁZI 

ELŐADÁS A DÉRYNÉ PROJEKT 

KERETÉBEN 

 
A program időpontja: 2022. május 22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Déryné Program, Kiscsősz Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 70 fő 
 
Telt ház előtt került sor Sebestyén Elemér: Segítség, megnősültem! című darabjának bemutatójára Kiscsőszön, 
a Kultúrpajtában. A Pindroch Csaba nevével fémjelzett egyszemélyes egyfelvonásos vígjáték nagy sikerrel 
szerepel színházainkban is. Épp ezért nagy örömet jelentett számunkra, hogy kiscsőszi színpadon is 
megtekinthettük a darabot.  
 
A nagyszámú nézőközönséget Cimbi köszöntötte, aki elmondta, hogy a Déryné Program nagyszerű 
lehetőség minden település számára, hogy a színházat helybe hozza. Ennek köszönhetően olyan kaliberű 
színészeket is testközelből láthatunk, mint a Valami Amerika és más nagysikerű magyar filmekben szereplő 
Pindroch Csabát.  
 



A másfél órás darab a házasság apró buktatóira, szépségeire, nüanszaira irányította rá a nézők figyelmét és 
finom, szofisztikált humorral bontotta ki a férfi-női szerepekből eredő humoros, olykor megható 
eseményeit.  A rendkívül szenvedélyes és koncentrált előadás magával ragadta a nézőket, akik a darab 
végén percekig tartó vastapssal jutalmazták a színművészt.  
A műsort követően nézőinknek vendégasztalunknál alkalmuk nyílt ismerkedésre, baráti eszmecserére. 
 
 

 

 
 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁSOK KIRÁNDULÁSA 

EGYESÜLETÜNKNÉL 

 
A program időpontja: 2022. május 23. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner 
Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 
Érintettek létszáma: 23 fő 
 
Mindig öröm, amikor fiatalok látogatnak el egyesületünkhöz, de igazán különleges alkalom, amikor lovász 
tanuló gyerekeket láthatunk vendégül. A bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és 
Kollégium 10. osztályos diákjai jártak nálunk osztálykiránduláson 2022. május 23-án. Egy délelőtti Somló 
hegyi túra után ebédre érkeztek hozzánk a diákok két pedagógus kíséretében. A jóízűen elfogyasztott ebéd 
után egy parasztolimpia keretében lehetőségük nyílt lemozogni az ebédet. A vidám vetélkedőn olyan 
klasszikus versenyszámok szerepeltek többek közt, mint talicskatolás, zsákban futás, gumicsizma hajítás. A 



tanulók szemmel láthatóan nagyon élvezték a 3 csapatos versenyt és sokat nevetve bíztatták 
csapattársaikat. 
Lovász tanulók lévén, a verseny után meglátogattuk az istállót, ahol egy oktató és Saci lovunk várta azokat, 
akik szerettek volna lovagolni. A diákok nagyon ügyes lovasok voltak, így különféle lovas ügyességi 
feladatokat kellett megoldaniuk. Az osztály többi tagjának eközben lehetősége nyílt körbejárni a 
hagyományfalut és a birtokot. 
A program végén a rendkívül tisztelettudó és jól nevelt tanulókból álló osztály hazaindult, de láthatóan 
nagyon jól érezték magukat nálunk. Érdemes megjegyezni, hogy örülnünk kell annak, hogy vannak még 
olyan tanulók, akik a nagyvárosok és a bevásárlóközpontok látogatása helyett egy falut, az állatok és a 
természet közelségét választják kirándulásuk helyszínéül. 
 
 

    
 
 

   

 

Óvodások látogatása Kiscsőszön 

A program időpontja: 2022. május 25. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Szent Piroska Római Katolikus Óvoda, Sárvár 
Érintettek létszáma: 21 fő 
 

Egyesületünknek nagyon fontos, hogy a fiatalabb generációk is találkozzanak a magyar népi 

hagyományokkal. Ezért nagy örömmel fogadtuk a sárvári Szent Piroska óvoda nagycsoportosait, akik 

egy izgalmas délelőttöt töltöttek nálunk 2022. május 25-én. 

A programot 9 órakor, közös imával kezdték a lurkók a kiscsőszi templomban, majd természetesen az 

állatok következtek. Minden gyerkőc szereti az állatokat és a sárvári óvodások abban a szerencsés 



helyzetben voltak, hogy most nem otthon tartható „szabadidős” kisállatokat, hanem farm-állatokat 

láthattak testközelből és a legbátrabbak meg is simogathatták és a tenyerükből etették őket.  

Ezt követően a csoport egyik fele az Alkotóház udvarán kipróbálhatta fa játékainkat az ott 

berendezett hagyományos játszótéren, míg a többiek Illésházi Katával nemezelhettek. Miután 

mindkét csoport kipróbált mindent, lovaskocsis kirándulásra indultak, ami láthatóan nagy kaland volt 

számukra.  

A vidám kis csoport délben hagyott itt minket, és rengeteg élménnyel gazdagodva indultak haza. 

 

   

 

   

 
 
 
 
 



Bakony Néptáncfesztivál Ajkán 

A program időpontja: 2022. május 27-28. 
A program helyszíne: Ajka 
A program szervezője: Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 

 
Két napon át zajlott az ajkai Bakony Néptáncfesztivál, mely a dunántúli régió egyik legkiemelkedőbb 
néptáncos rendezvénye. A rendezvény házigazdájaként az Ajka-Padragkút Táncegyüttes pénteken 
este bemutatta a Papucsszaggató Királykisasszonyok című, népmesei ihletésű előadását. A műsorra 
megtelt a Nagy László Városi Művelődési központ színházterme. A zenekíséretet, csak úgy, mint az 
ezt követő táncházi muzsikát a Zagyva Banda szolgáltatta. 
Szombaton nagyszabású fesztivál vette kezdetét, melyet négytagú zsűri is értékelt. A Zsűri tagjai: 
Delbó Krisztina, Koncz Gergely, Varga János és Kovács Norbert voltak. 
A fesztiválon 1, vagy 2 műsorszámmal mutatkozhattak be a résztvevő együttesek, akik az alábbiak 
voltak: 
Ajka-Padragkút Táncegyüttes 
Rekettye Néptáncegyüttes 
Kiscserókok Táncegyüttes 
Réthei Néptáncegyüttes 
Homokbödöge Táncegyüttes 
Ablánc Gyermek Néptáncegyüttes 
Kőszeg-Karád Baráti Társaság 
Bartók Táncegyüttes Mandarin Csoportja 
Pöndöly Néptáncegyüttes 
Boróka Néptáncegyüttes 
Rábca Néptáncegyüttes 
 
Kiemelkedő értéket képviselt az egy buszt megtöltő erdélyi hagyományőrző küldöttség, akik között, a 
magyarok mellett több román táncos pár is érkezett. Gálaműsoruk hatalmas sikert aratott. 
A fesztivált kétórás gála után hajnalig tartó táncház zárta. 
 

   

 
 



Sport és kultúra a Hunyor-Marcal mentén 
Térségi kulturális vetélkedő és gyermekeknek 

szóló programok 
 
A program időpontja: 2022. május 29. 
A program helyszíne: Kispirit, 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kispirit 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Az eső sem tudta távol tartani a Hunyor-Marcal menti települések lakóit attól, hogy egy remek 

hangulatú, igazán közösségi rendezvényen vegyenek részt május 29-én vasárnap. A tájegység 

településeinek találkozója hagyományteremtő jelleggel indult útjára a festő környezettel bíró kispiriti 

templom környezetében. Legfőbb célja, hogy a falvaknak alkalmuk legyen megmutatni értékeiket egy 

nagy, mégis hozzájuk közelálló közösség számára. Erre kínált lehetőséget a május utolsó vasárnapján 

megrendezésre kerülő rendezvény. 

A települések főző csapatai már reggeltől fogva készültek és készítették elő az általuk főzendő 

ételekhez az alapanyagokat. Jobbnál-jobb ételek kerültek terítékre a nap folyamán, amelyeket a 

résztvevők tetszésük és igényeik szerint végigkóstolhattak. Babgulyás, báránypörkölt, cicege, 

palacsinta, különféle sült húsok és sütemények várták a vendégeket. 

A sport és kultúra összefonódását számtalan program alátámasztotta, hiszen a szombathelyi 

Kötélugró Klub és a celldömölki taekwondo klub mellett a nézők lovas íjász bemutatót is láthattak. A 

Felvidéki Lovasíjászok-Vermes Törzs honfoglalás kort idéző hagyományőrző műsora látványos 

programot kínált a nézőknek. Kulturális sporton túl, az ősök tiszteletét hangsúlyozó program volt a 

Magyar-Turán Hagyományőrző Solymász Egyesület lovas solymász bemutatója. A több ezer éves 

hagyománnyal rendelkezős solymászat hazánkban is több, mint ezer éve jelen van. A két gyönyörű 

madár és trénerük élő magyar zenével kísért műsora igazi múltidézés volt, csakúgy, mint az egész nap 

kipróbálható íjászat is. A templom melletti ligetben felállított íjászpályán a vállalkozó szellemű 

gyermekek és felnőttek is kipróbálhatták ezt az ősi magyar sportot, amely történelmünk, kultúránk 

fontos része. Akinek lovagolni támadt kedve, megtehette, hiszen Topár Zoltán szeretettel várta 

délután az érdeklődőket. 

Nehéz elképzelni olyan közösségi programot, ahol a zene, a tánc ne játszana főszerepet. A térségi 

napon mindkét műfajból különleges csemege várta az érdeklődőket. A Fláre Beás Együttes autentikus 

cigányzenei koncertje egyedülálló élmény, főként, ha gyerekek cigánytánca színesíti azt. A népzene, 

néptánc sem maradhat ki egyetlen hagyományőrző térségi rendezvényről sem. A nap folyamán az 

Ajka-Padragkút Táncegyüttes és vendégeik az erdélyi Magyarpéterfalváról érkező Hanga 

Hagyományőrző Néptánccsoport gondoskodott a táncos magyar virtus jelenlétéről. Vendégként az 

erdélyi csoport román barátai román néptáncokat adtak elő. A műsorhoz a Jurta Együttes húzta a 

talpalávalót. Napközben a „Jó ebédhez szól a nóta” jegyében Sallai Flórián és zenekara több órán 

keresztül cigányzenével szórakoztatta a nagyérdeműt. A közös nótázás remek hangulatot teremtett. 

A napot zenei részét a forró latin ritmusokat játszó Gyöngyhalász Latin zenekar produkciója zárta. 

Természetesen a gyerekekről sem feledkeztünk meg, hiszen számtalan program, műsor és játék várta 

őket. Az egész nap rendelkezésre álló játszótéren, hagyományos régi fa játékokkal játszhattak. 

Délelőtt a Guliba Társulat mókás meseprogramja, délután pedig Belényesi Barnabás élőzenés 



gyermekműsora várta őket. Üde színfoltja volt a rendezvénynek a karakószörcsöki Hunyorgók 

Bábegyüttes Balámbuk című darabjának bemutatója, amelyet nagy érdeklődés kísért. Nem csak 

gyerekek, de felnőttek is részt vehettek a kézműves foglalkozásokon. Apáti Zoltán agyagozással, 

Gáspár Mariann bőrözéssel, Illésházi Kata nemezeléssel és kötélvetéssel várta a tevékeny 

vendégeket. Térségünk kézműveseinek foglalkozásain nagyon szép és értékes munkák születtek. A 

nap egyik legérdekesebb programja a Garagulya Gólyalábas Kompánia tréfás, interaktív műsora volt. 

A rendkívül szellemes vásári komédia remek hangulatot hozott és nagyon megnevettette a 

közönséget. 

A napot keretbe foglalta a térségi értékkiállítás és kistermelők vására. A látogatók a rendezvényen 

megtekinthették a Hunyor-Marcal menti települések értékeit, miközben lehetőségük nyílt a tájegység 

kistermelői áruinak mustrájára, azok megvásárlására. Válogathattak Vidikum termékekből, egeraljai 

mézből, sajtkészítők, bőrdíszművesek, textilkészítők portékáiból. 

A nap végén a két néptáncegyüttes és a Jurta Zenekar a kiscsőszi Pajtában hajnalig tartó táncházzal 
kedveskedett a vendégeknek. 



Nyári előadássorozat az Élő Forrás közösségeivel 

A program időpontja: 2022. június – július - augusztus 
A program helyszíne: Veszprém megye 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek létszáma: 5000 fő 
 
Több ezer nézőt érintett az Élő Forrás közösségeinek nyári fellépéssorozata, mely szinte minden 
településen megmutatta a népi kultúra értékeit. A Bozót Néptáncegyüttes, a Rekettye Táncegyüttes, 
a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes csoportjai minden felkérésre igent mondtak. Célunk, hogy a régió 
falvaiban jelentősebb szerepet kapjon a közösségi kultúra és lehetőség szerint kevésbé jelenjen meg 
a gyengébb színvonalú kereskedelmi sztárvendégek programja. 
Együtteseink előadásokat tartottak Iszkázon, Salföldön, Adorjánházán, Egeralján, Kispiriten, Kertán, 
Ötvösön, Somlóvásárhelyen, Tapolcafőn, Bakonyjákón, Békáson, Marcaltőn, Nemeshanyban.  
 

Egész nyarat átfogó tábor-sorozat Kiscsőszön 

A program időpontja: 2022. június – augusztus 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
Rengeteg néptáncos megfordul a nyári időszakban Kiscsőszön, így volt ez 2022 nyarán is. Saját 
szervezésű táboraink és rendezvényeink mellett sok néptáncegyüttest fogadunk, akik programjukat 
önmaguk tervezik és bonyolítják. Az Élő Forrás Hagyományfalu komplex szolgáltatással tudja fogadni 
ezeket a csoportokat, akik többször száz fő körüli létszámban érkeznek. 
Szállást biztosítunk a Régi Iskola Vendégház és a Marina Vendégház helyiségeiben, illetve jurtáinkban. 
Mindezekhez megfelelő mennyiségű és színvonalú szociális helyiség került kialakításra. A Kiscsőszi 
Faluház, a Táncház és a Kultúrpajta mellett rendelkezésünkre áll egy nagyméretű, dobogózott 
rendezvénysátor is, így egyszerre akár négy helyszínen is lehetőség nyílik a közösségi foglalkozások, 
néptánc próbák megtartására. A Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházban kiegészítő 
programként lehetőség van kézműves foglalkozások megtartására is. 
Idén először önállóan, szövő tábort szerveztünk Illésházy Katalin irányításával. 
Ezen kívül a nyári időszakban vendégeink voltak: 
Bozót Néptáncegyüttes, Bécsi Délibáb Táncegyüttes, Kapuvár Néptáncegyüttes, Fonyód 
Táncegyüttes, Pannónia Néptáncegyüttes csoportjai, Lippentő Táncegyüttes, Szentendre 
Táncegyüttes, Regös Táncműhely, Rege Néptánccsoport, Borica Néptánccsoport, Magyar Műhely 
Alapítvány. 
 

   



 

   
 

 
 

   
 



   
 

Lakitelekre kirándult a Hunyor Népfőiskola 

A program időpontja: 2022. június 2-3. 
A program helyszíne: Lakitelek, Szarvas 
A program szervezője: Lakitelek Népfőiskola, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 
 
A Hunyor Népfőiskola érintettségi területéről szerveztük azt az ötven fős látogatói csoportot, akiket a 

Lakitelek Népfőiskola fogadott. A csoport két nagyon tartalmas napot tölthetett a térségben. 

Érkezésünket követően Sütő Linda, a Népfőiskola Hálózat igazgatója személyesen kalauzolta a 

csoportot. Lehetőségünk nyílt megismerni Lakitelek nevezetességeit, természeti értékeit és a 

Népfőiskola régi és új épületeit, hallhattunk azok funkcióiról. Különleges élmény volt a nemrégiben 

átadott Biblia Házban, a Biblia írásában való részvételi lehetőség, a Hungarikum Ház kiállítása, a 

Planetárium vetítése. Az esti órákban és második nap délelőtt lehetőség nyílt az új élményfürdő 

szolgáltatásainak kipróbálására is. Szombaton, ebéd után Szarvara utaztunk, ahol sétát tettünk az 

Arborétumban, megtekintettük a Kis Magyarország Makettparkot. 

Az utazás legnagyobb hozadéka a sok kulturális élmény mellett a közösség erősödése volt. 

 



Bakony-Somló Népművészeti Találkozó 

A program időpontja: 2022. június 4. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 

 
Az eredetileg tervezettől eltérően Devecser helyett Kiscsősz adott otthont a Bakony-Somló 
Népművészeti Találkozónak, mely régi hagyományt visz tovább érvről-évre. A rendezvényre a régió 
néptáncegyüttesei jelentkeznek minden évben, hogy együtt töltsék a napot és szakmai, közösségi 
élményekkel gazdagodjanak. Így történt ez most is. 
A rendezvényre hat néptáncegyüttes jelentkezett: Homokbödöge Táncegyüttes, Ajka-Padragkút 
Táncegyüttes, Sümeg Néptáncegyüttes, Bozót Néptáncegyüttes, Rekettye Táncegyüttes, Kiscsőszi 
Ifjúsági Táncegyüttes. Minden együttes több műsorszámmal is bemutatkozott, így közel háromórás 
programsorozat valósult meg a Kultúrpajtában. A rendezvényt Kalász Máté és zenész társai kísérték, 
akik minden fellépőt magas színvonalon segítettek. A nap fénypontja a Nemzeti összetartozást is 
jelképező esti koncert volt, Berecz András, Navratil Andrea csuvas dalokból álló előadását élvezhette 
a közönség. A rendezvényt közös szakmai beszélgetés és táncház zárta. 
 

  
 

   

 



Pünkösdi program a Kőfeszt előzeteseként 

A program időpontja: 2022. június 4-5-6 
A program helyszíne: Káli Medence 
A program szervezője: Határtalan Hangok Alapítvány 
Érintettek létszáma: 5-600 fő 
 
Egyesületünk képviseletében szakmai segítséget nyújtottunk a KŐFESZT pünkösdi táncház-
sorozatának megvalósulásához. A nagyszabású programsorozatban a határon túli vidékek zenekarai, 
hagyományőrző énekesei, táncosai mellett természetesen az Anyaország legkiemelkedőbb 
népzenészei és táncoktatói is jelen voltak. Egy-egy kiválasztott helyszínen, párhuzamosan folyt a 
tájegységekre bontott táncoktatás, igencsak gazdag programot kínálva a három nap folyamán. 
Gaschler Beáta és Kovács Norbert a szatmári táncoktatás felelősei voltak. A rendezvényen több 
százan megfordultak a három nap folyamán. 
A rendezvény több települést is érintett, hihetetlen program-kavalkáddal megtöltve a pünkösdi 
napokat. 
  

 

 
 
 



Stációk szentelése és ünnepi koncert 
 
A program időpontja: 2022. június 7. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
Zsúfolásig megtelt a kiscsőszi Római Katolikus Templom a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 
rendezett templomi koncertre és az újonnan faragott stációk felszentelésére. 
A székelyudvarhelyi Hajas László fafaragó művész által készített tizenöt stáció és Szent Imre álló 
szobra került elhelyezésre a Templom falai között. A felszentelést rövid imádság után Bali Tibor 
plébános úr végezte el. Ezt követte a Kárpátaljáról érkezett BorzsaVári Zenekar koncertje, mely nagy 
lelki és zenei hatással volt a közönségre. Az ünnepséget követően beszélgetés, ünnepi együttlét 
zajlott a résztvevőkkel. 
A szervezők köszönetet mondtak a Stációk támogatóinak, akik adománnyal is segítették a 
megvalósulást. 
 

   
 

 

Kapuvár néptáncosai Kiscsőszön 

A program időpontja: 2022. június 7-8-9. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Rábaköz Öröksége Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Művészeti iskolás és a felnőtt tánckarhoz tartozó táncosok egyaránt megfordultak a Kapuvárról 
érkezett közösség háromnapos tánctáborában Kiscsőszön. A cél a tavaszi időszak zárásaként intenzív 
gyakorlás volt, melynek köszönhetően a fiatalok tudásukat, színpadi képességeiket csiszolhatták 
mestereik segítségével. A kemény próbatermi munka mellett természetesen a lazább hangulatú esti 
táncházak megvalósítására is lehetőség nyílt. 
 



A Csoóri Sándor Fesztivál pápai rendezvénye 
nagy sikerrel zajlott 

 
A program időpontja: 2022. június 11. 
A program helyszíne: Pápa 
A program szervezője: Martin György Néptáncszövetség, Vadvirág Néptáncegyüttes 
Érintettek létszáma: 400 fő 
 
Pápa városa adott otthont a Csoóri Sándor Alap Kárpát-medencei átfogó fesztiválja Veszprém megyei 
programjának. A Pápai Vadvirág Néptáncegyüttes vezetői és tagjai kiváló előzetes szervezőmunka és 
helyi lebonyolítás mellett valósították meg a rendezvényt, melyen e megye szinte minden 
táncegyüttese képviseltette magát. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület égisze alatt működő 
közösségek mindegyike bemutatkozott a programon, melynek színpadi részét a Jókai Mór 
Művelődési Központ melletti téren valósították meg, gyönyörű környezetben.  
A rendezvénynap délelőttjén a pápai Református Nagytemplomban találkoztak a megye együttesei. 
Mindenki népviseletbe öltözve vett részt az ünnepi istentiszteleten, melyet követően közös fotózás 
és emléktábla avatás zajlott, Dr. Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője részvételével és 
ünnepi köszöntőjével. 
A Templomból az együttesek a város főterére vonultak, ahol közösen eltáncolták a fesztivál 
tömegtáncát, melyet a Kárpát-medence minden pontján hasonlóan mutattak be a résztvevők. A 
kiadós ebédet követően a délutáni-esti órákban zajlottak a színpadi bemutatók. Az Élő Forrás 
kötelékéből a Fláre Beás Zenekar, a Bozót Néptáncegyüttes, a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes, a 
Rekettye Néptáncegyüttes és az Élő Forrás Gyermekzenekar mutatkozott be. 
 

 
 



Tanévzáró ünnepség Kiscsőszön 

A program időpontja: 2022. június 12. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Balla Zoltán 
AMI 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Számunkra is meglepetést okozott, milyen hatalmas érdeklődés kísérte az évzáró gálaeseményt, 
melyet a Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolával karöltve valósítottunk meg. Az eseményre a 
kihelyezett tagozataink tanulóit és pedagógusait is meghívtuk, így Pest, Győr, Fejér megyékből 
autóbuszokkal érkeztek tanulóink. Több százan gyűltünk össze a Hunyor Regionális Népi Kézműves 
Alkotóház udvarában felállított szabadtéri színpad környékén. Azoknak, akik éppen nem kellett, hogy 
a színpadra készülődjenek, kézműves foglalkozásokat, játszóházat szerveztünk. A gálaműsor két 
részben került megrendezésre. A két műsorrészt ebéddel választottuk el. Minden vendégünk 
étkezésben részesült tehát, beleértve a szülőket is. A gálában az egyes telephelyek kiscsoportjai a 
tanévben megismert táncokat mutatták be. Új, jelentős programrészt képviselt a népzenei tagozat 
közössége, ahol a tanítványok és a tanárok együtt léptek színpadra. 
A rendezvény szinte egy kis néptánc-népzenei fesztivállá nőtte ki magát, mely kapcsolódott a Bakony-
Somló Népművészeti Találkozó eseményeihez is.  
 

  
 

  

 



Erdélyben valósítottuk meg az idei Kulturális 
Lovas Túrát 

 
A program időpontja: 2022. június 17-26. 
A program helyszíne: Erdély (Gyimes, Csíki medence) 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
 
A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes tíz éves hagyományt képviselve, idén végre Erdély tájain tudta 
megvalósítani a Kulturális Lovas Túrát. A program egy-egy néprajzi tájegységet érintve, falvanként 
valósítja meg a néphagyomány lovas világának és a népzene, néptánc értékeinek bemutatását, 
megerősítését. A csoport célkitűzése, hogy minden befogadó helyszín számára ingyenes előadással 
mutassa meg a kultúra és a közösség értékeit, erejét. A települések szállást, étkezést biztosítottak a 
lovasok és a zenészek számára.  
A túra rengeteg élménnyel járt. Lovainkat Kiscsőszről indulva, öt lószállítóból álló kötelékkel 
szállítottuk Gyimesbe, a Borospatakán található skanzenbe. Egy vontató autó a román autópályán 
lerobbant, így mindjárt a program elején kaptunk megoldandó feladatot. Végül Székelykeresztúr 
egyik autószerelő műhelyében sikerült segítséget kapni, a lovakat pedig trailer hozta utánunk.  
Borospatakán André Csaba barátunk lakodalmán mutatkoztunk be lovainkkal. A tíz lovasból álló 
konvoj az esküvőről a lagzi sátráig vezette fel a lakodalmi menetet.  
Másnap vette kezdetét kétszáz kilométeres, hatnapos túránk, mely a Gyimesek mellett a Csíki 
medencét érintette. Első állomásunk Szépvíz volt, majd Csíkcsomortán, Csíkszentkirály, Csíkmadaras, 
Csíkszentdomokos következett. Innen végül ismét Borospatakára lovagoltunk, ahol záró előadásunkat 
megtartottuk. Mindenütt kiváló fogadtatásban volt részünk. Különlegesség volt a domokosi fúvós 
zenekar, akik élő zenével és meleg kürtőskaláccsal várták a lovasok érkezését. Előadásainkat 
mindenütt álló vastapssal jutalmazta a közönség.  
Örök emlékként marad meg az a történet, mely Csíkszentkirályról indult, és Csíkmadarason zárult, a 
kezdeti vészterhes történet végül megnyugtató fordulatot vett. Történt ugyanis, hogy lovaink a 
közönség tömeges kurjongatásaitól megriadva Csíkszentkirály lankáin végleg elvágtattak. Négy ló 
elveszett… Mivel reggelre sem kerültek elő, lóháton és autókkal indultunk keresésükre, miközben a 
Szépvíz FM és a Marosvásárhelyi Rádió is hirdette a lovak eltűnését. Végül a kora-délutáni órákban, 
egy idős csíkszeredai férfi bejelentése alapján, a Hargita tetején, egy elhagyatott erdei úton leltük 
meg lovainkat, az elszökés helyszínétől 25 kilométerre. Ezt követően kemény vágtában kellett 
Csíkmadarasig igyekezni, hogy előadásunkat elérjük. 
A turnét a Zagyva Band és Koncz Gergely mellett helyi fiatal népzenészek is segítették, akik kiválóan 
helytálltak muzsikájukkal. A helyszíneken az Üzenet Haza című tematikus előadásunkat mutattuk be. 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 



EZER LÁTOGATÓ FORDUL MEG 

KISCSŐSZÖN A KULTURÁLIS LÁTÓÚT 

SOROZAT KERETÉBEN  

 
A program időpontja: 2022. július-szeptember 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Nemzeti Művelődési Intézet 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
Magyarország szinte minden térségét érinti az a kulturális látóút sorozat, melynek keretében ezer 
érdeklődő érkezik Kiscsőszre, a júliustól szeptemberig terjedő időszakban. A Nemzeti Művelődési Intézet 
által szervezett kirándulások célközönsége elsősorban a közösségi élet szereplőit célozza meg országszerte. 
Kulturális közösségszervezők, civil szervezetek tagjai vesznek részt az egynapos kirándulásokon. 
Különleges élmény mind a szervezők, mind a vendégek számára, ahogyan az alig százlelkes falu újra-és 
újra nyüzsgéssel telik meg.  
A házigazda Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és Kiscsősz Község Önkormányzata egész napos 
bemutató programmal kedveskedik a csoportoknak. Az Egyesület munkatársai interaktív tárlatvezetéssel 
kalauzolják végig vendégeiket a település több pontján található tematikus helyszíneken, kiállítási tereken, 
melyek együttesen alkotják az Élő Forrás Hagyományfalu kulturális életközpontját. Nagyon fontos 
hangsúlyozni, hogy nem egyszerűen múzeumi egységekről van szó, hanem folyamatosan igénybe vett, 
működő közösségi terekről, használatban lévő eszközparkról, a falusi gazdálkodásban elengedhetetlen 
háztáji állatféleségekről, ezek tartási helyeiről kapnak képet a látogatók. Az Egyesület öt, önállóan működő 
néptáncegyüttes működését teszi lehetővé nemrég megépített Táncházában, mely minden igényt kielégít. A 
Táncház padlásszintjén a Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek népviseleteiből álló kiállítást 
szemlélhetik meg a vendégek.  
A Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház ad otthont a Dunántúl legnagyobb szövőműhelyének, de 
magas színvonalú a fazekasműhely és kiválóan felszerelt, működő kovácsműhellyel is rendelkezik. Az 
Alkotóház több rendszeres szakkörnek és táboroknak is helyet ad. A látogatók számára az Egyesület 
mesterei tartanak interaktív foglalkozásokat. 
Falusi gazdálkodást bemutató udvarokban juhok, kecskék, szürke marhák, bivalyok, baromfi-félék is 
láthatóak, a magyar lóféléket pedig az érdeklődők közelebbről is megismerhetik, hiszen minden vendég 
utazhat a nagyméretű, fedett echós szekéren.  
A közös ebéd elfogyasztására a nemrégiben átadott fogadóban van lehetőség, emellett a helyi termékeket 
és kézműves remekeket is értékesítő szatócsbolt is nagy érdeklődésre tart számot. 
A program záróeseményeként közel kétórás gálaműsor keretében mutatkoznak be az Élő Forrás 
művészeti közösségei. A Fláre Beás hagyományőrző cigányzenekar koncertje minden alkalommal hatalmas 
sikert arat. Ezután a magyar néptáncé és népzenéé a főszerep. Ezt az előadást a kiscsőszi néptáncos 
közösségek tagjai és az Egyesülethez közel álló előadó-művészek mutatják be. 
A program célja, hogy példát mutasson arra, hogy az értékes kultúra meghonosítható az elhagyatottnak 
tűnő falusi világban is, sőt új utakat nyithat a falusi társadalomfejlesztés és gazdaságfejlesztés területén is.  
 

  



Almárium Tábor 
 
A program időpontja: 2022. június 27 – július 3. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Hagyományok Háza, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
A Hagyományok Háza, mint stratégiai partnerünk, ismét Kiscsőszön valósította meg a teljes Kárpát-
medence hálózatát érintő Almárium Tábort. Az idei esemény – kinőve az előző év 
„gyermekbetegségeit” – kiválóan sikerült. A program sokszínűsége, a látogatók nagy létszáma 
igazolta, hogy a Hagyományok Háza és a helyi szervezők is kellő komolysággal álltak az 
előkészületekhez. A szakmai képzések, tapasztalatcserék mellett borkóstoló, Fláre Beás koncert és 
kirándulás is tarkította az egyhetes programsorozatot. A résztvevők ezek mellett egymással is 
megismerkedhettek, illetve láthatták, tapasztalhatták az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseit és 
a pezsgő kiscsőszi közösségi életet. A táborban Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját is képviselték az ottani 
hálózati partnerek.  
 
 

 
 

 

 



Táncos Tehetségek Tábora 

A program időpontja: 2022. július 3-8. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok baráti Köre, Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Célközönség: A táncos képzéseken résztvevő tehetséges tanulók (kifejezetten szakmai továbbképzés, 
publikum nélkül) A Táncos Tehetségek Tábora az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti 
Köre olyan szakmai programja, amelyre azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik a magyar 
néphagyomány művelése területén korosztályuk átlaga felett teljesítenek. Mindez azonban nemcsak 
a technikai tudásra, a gyakorlottságra, illetve a fizikai képességekre kell, hogy vonatkozzék, hanem a 
példaképszerep elfogadására, a segítségnyújtás hajlandóságára és az empatikus készségek 
önfejlesztésére is. A társadalmi felelősségvállalás minél korábbi kialakítása táborunk egyik fontos 
célkitűzése, s úgy érezzük, ezen a területen nem is állunk rosszul. Tanítványainkra jellemző, hogy 
visszajárnak Kiscsőszre, így nem kell a fent leírt célok érdekében direkt oktatás- nevelési formákhoz 
folyamodni. Idei táborunkban a táncos anyag oktatása mellett, a korábbiakhoz hasonlóan, szabadidős 
programok is lebonyolításra kerültek. A kézművesség mellett táncházakat is rendeztünk, ezek az 
események közelebb hozták a egymáshoz a diákokat. A tábor mesterei Busai Norbert és Busai 
Zsuzsanna voltak, györgyfalvi táncokat tanítottak. 
 
 

 
 

 



Élő Forrás a Bőközben 

A program időpontja: 2022. július 8-10. 
A program helyszíne: Szaporca 
A program szervezője: Forrás Produkció, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 5000 fő 
 

Egyesületünk és Kiscsősz Önkormányzata egyre erősödő kapcsolatot ápol Szaporca településsel. Az 

ott élőket, a település polgármesterét, Pál Csabát és a helyi közösségeket a BŐKÖZ Fesztivál kapcsán 

ismertük meg. Évek óta visszatérő vendégekként szervezünk előadásokat, gasztronómiai 

programokat és lovas bemutatkozásokat a faluban és a szomszédos falvakban. A helyi értékőrzők 

közössége szívesen fogadott bennünket és testvéri szeretettel láttak el minket minden alkalommal. 

Ebből erősödő barátságunk idén is az Ormánságba szólított bennünket. Négy lovunkkal és lelkes 

csapattal érkeztünk. Minden nap körbelovagoltuk a fesztivál térségét, ezzel is bemutatva a lovas 

kultúra szépségeit. A szaporcai Tájház udvarán a vendégek lovaglására is lehetőséget adtunk. A 

gulyásfőzésbe a helyi asszonyokat is bevontuk, így ez is különleges közösségi esemény lett. A fesztivál 

egyik kiemelt programjaként bemutatkozott a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes. Csoportunk a nyitó 

eseményen és önálló műsorával is színpadra lépett. Közös előadást tartottunk régi barátainkkal, a 

Sopron Táncegyüttessel is, akik rögtönzött táncházat hoztak össze a rendezvénysátor mellett. A 

kíséretet zenész kollégáink, a Naszály zenekar tagjai vállalták. A programban nagy sikerrel szerepelt a 

Fláre Beás zenekar is. 

   

   



XVIII. Kiscsőszi Pajtafesztivál és Élő Értékhét a 

Somló-Ság Kulturális Tengelyén 

A program időpontja: 2022. július 10-17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 3000 fő 
Célközönség: Népművészet iránt érdeklődő közönség, térségi lakosság 
 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület immár 18. alkalommal rendezte meg a Kiscsőszi 

Pajtafesztivált, amely az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően idén is kibővült 

az Élő Értékhét eseményeivel. A fesztivál és a köré csoportosuló programok – például a Dűvő 

Nemzetközi Népzenei Tábor – a hosszú évek alatt országos jelentőségűvé nőtték ki magukat, 

olyan rendezvénysorozattá, amelyen a magyar folklórélet kiemelkedő szereplői mellett a helyi 

– alulról jövő – kezdeményezések is lehetőséget kapnak. Kiscsőszön a jó értelemben vett 

amatőr mozgalom és a professzionális előadói réteg kölcsönös előnyökkel járó együttélése 

valósul meg. Talán ennek is köszönhető, hogy a vendégek viszonylag magas számban 

visszajárók, hogy a fellépő zenekarok, táncegyüttesek, kézművesek szívesen jönnek, hogy a 

családias hangulat szinte változatlan formában tudott megmaradni. 

 Az idei programsorozat július 10-én vasárnap a Napforduló Táncegyüttes előadásával 

kezdődött meg. A csoportot kizárólag nők alkotják, akik saját bevallásuk szerint a sorsfordító 

női élethelyzetek táncos rítusok általi feldolgozását kívánták színpadra vinni. Mint írják: 

„Hisszük, hogy érett nőkként olyan értékeket tudunk a tánc nyelvén közvetíteni, melyekhez 

fiatalon még nem volt viszonyulásunk, melyek bemutatásához a hosszú évek tűzpróbáján 

átesett barátságunk adja a bátorságot.” A Magyarország szélén címmel bemutatott 

táncszínházi produkció nagy sikert aratott, csakúgy, mint az ezt követő férfiak által előadott 

Üzenet haza.A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes az idegenbe szakadtság elemi erejű 

tapasztalatát szintén táncszínházi eszközökkel dolgozta fel. 

 A másnapi programok közül kiemelkedett a Dűvő zenekar ünnepi koncertje. Ünnepi, 

hiszen az együttes idén tizedik alkalommal tartotta meg Kiscsőszön a Dűvő Nemzetközi 

Népzenei Tábort. A hagyományteremtő szándékkal lebonyolított első rendezvény kifejezetten 

hiánypótlónak volt mondható, hiszen abban az időben nem volt Magyarországon olyan 

intenzív tábori képzési forma, amelyen a zenei folyamatok szólamai (hegedű, brácsa, bőgő, 

népi ének) külön-külön is tanulhatók lettek volna. Azóta természetesen változott a helyzet, 

amihez nem kis mértékben ez a rendezvény szolgáltatta a szakmai-módszertani alapot. 

 Július 12-én kedden a Fitos Dezső Társulat műsora aranyozta be a fesztiválozók estéjét: 

A falu címmel bemutatott előadást a hagyománytisztelet, illetve a készen kapott anyag 

újraértelmezésének dinamikája mentén írhatjuk le a legpontosabban. „Hiszünk a néptánc 

kortárs megmutatkozásában, abban, hogy a néptánc erejével, természetességével megszólítja a 

ma emberét, alkalmas az érzelmek legszélesebb skáláját megmutatni, színházat varázsolni.” – 

írják bemutatkozó anyagukban. Aki a hangulatos esti környezetben bemutatott műsort látta, 

láthatta, nem is nagyon kételkedhetett a fenti ars poetica igazságtartalmában. 

 A következő napon, vagyis szerdán Korpás Éva és zenekara tartott lemezbemutató 

koncertet. Mondanunk sem kell, hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület számára 

mekkora megtiszteltetést jelentett, hogy a Szívharang címmel megjelent anyag turnéjának 

egyik állomása Kiscsőszre esett. A lemez tematikai egységét a szerelem érzése biztosítja, 

kitérve annak minden örömére és szívfájdalmára. A műsorban a felvidéki tájegységek 



muzsikája mellett – egy kis zenei csemege erejéig – megjelent az e területtől távol esőMoldva 

világa is, a szerelmi történetet pedig Laboda Róbert verse foglalta keretbe. 

 Július 14-én még népzenei körökben is csemegének számító koncertet hallgathatott meg 

a nagyérdemű, hiszen a Samorodny Együttes Dwa bratanki című műsora a gurál-magyar 

népzenei hagyományt mutatta fel. Közép-Európa és a Kárpát-medence ezerarcú népzenéjének 

különleges színfoltja a lengyel Tátrában, azon belül a Podhale régióban élő hegyi népek 

(gurálok) muzsikája. Archaikus zenéjüket és táncukat szoros kapcsolat fűzi az északabbi 

lengyelek mellett a Kárpátok másik oldalán élő népek dallamaihoz, táncaihoz. A koncert 

kísérlet volt e közös zenei szövet bemutatására, a dallamösszefonódások egymás mellé 

állítására. 

 Másnap a Sopron Táncegyüttes (Pakulár: csillag-ég-hegytető), illetve Ferenczi György 

és az 1-ső Pesti Rackák lépett a közönség elé. Utóbbi együttes Szomjas György egyetlen 

színházi rendezését, a Betyárjátékot adta elő Horányi László színművész és audiovizuális 

háttáranyagok segítségével. A darab a magyar betyárvilág és a történelem pillanatait idézi fel, 

különös hangsúly fektetve a mikrotörténelem és a nagy események egymásból 

következőségére, egymásra hatására. 

 Szombaton Lang Rudolf színművész kezdte meg a programok sorát. A népmesei 

gyökerű előadás (Az Igazság kútja) igazi meglepetése volt, hogy az darab szereplői a nézők 

soraiból kerültek ki. Ezt követően Kubinyi Júlia koncertje következett. A napi programban 

helyet kapott még a Harka Táncegyüttes, a Mendicus Tamburazenekar, valamint Pál István 

Szalonna és Bandája. 

 A fesztivál zárónapján a devecseri cigány hagyományőrző együttes, azaz a Fláre Beás 

lépett fel, akiket nagy valószínűséggel sokaknak nem kell bemutatni. Önálló koncertjük zajos 

sikert aratott, éppúgy, mint az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület 

gálája. Ebben a gálában mutatkozott be erdélyi testvér együttesünk, a székelyudvarhelyi 

Kékiringó. Erdélyi barátaink évek óta rendszeres résztvevői a fesztiválnak. Az ünnepi 

szentmise után karikázó zajlott a templom előtt, közben a Pajta Szólótáncosa verseny 

bonyolódott, s bemutatkozott az Élő Forrás Népdalkör is.  

 Végezetül ki kell még térnünk arra, hogy a rendezvény teljes ideje alatt népzenei (széki, 

méhkeréki muzsika) és néptáncos képzés zajlott (Magyarbődi, Szatmári, Eleki táncok), 

fotókiállításokat tekinthetett meg a látogató (Bánhelyi József – Horváth Orsolya: Ablak a 

múltra, A Somló; Váradi Levente: Közelítés; Henics Tamás: Mestereink). A tárgyalkotó 

művészeteket Samu Eszter és Sándor József Péter „alkotász” képviselte (rogyasztott üveg, 

dísztárgyak, nyitott kerámia). Elérhető volt a kormányablak busz, lehetett vért adni. A 

bátrabbak részt vehettek a Kiscsőszi Hétpróbán, főzhettek a művész-politikus pikniken, 

benevezhettek a búcsúi sütemények kisfesztiváljára. A faluban megjelent a Magyar 

Honvédség is, amely bemutató sátrat állított fel. Aki pedig vásárfiát is akart hazavinni, az a 

helyi termelők és a kézműves mesterek igényes portékái közül válogathatott. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Jubileumi Dűvő Népzenei Tábor 

A program időpontja: 2022. július 10-15 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 110 fő 
 
Közel 110 népzenész érdeklődő vett részt idén, a jubileumát ünneplő Dűvő Népzenei Táborban, mely 
éppen tíz esztendeje került először megrendezésre Kiscsőszön. Hrúz Dénest műtétje miatt sajnos 
nélkülöznünk kellett, de Blaskó Csaba magas szintű szakmai helyettesítése nem engedte romlani az 
elmúlt időszak színvonalát. Szinte már családias hangulatban zajlott a program, melyre a legtöbben 
már hónapok óta készültek. Az idei zeneoktatás fő témája Széki muzsika volt, de a táncház évforduló 
kapcsán a méhkeréki muzsika is palettára került egy kis időre, a haladóknál. 
A napi gyakorlás zárásaként esténként összemuzsikálással fokozták a közös hangulatot a zenészek. 
Ezt követően táncházi gócpontok alakultak ki szinte minden este, így egyszerre több helyszínen, több 
zenekarral is lehetőség nyílt táncházban való részvételre. 
Oktatóink idén: Kubinyi Júlia ének, Hrúz Szabolcs hegedű, Blaskó Csaba hegedű, Nagy Zsolt brácsa, 
Terenyei Péter brácsa, Mohácsy Albert nagybőgő. 
A zenekar a rendezvénysorozat hétfő estéjén nagy sikerű szabadtéri koncerttel ünnepelte a 
jubileumot. A koncertre a tábor résztvevőin túl sokan érkeztek a településről és a környék falvaiból is. 
 
 

 
 

 



Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora 

A program időpontja: 2022. július 10-15. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 240 fő 
 
Magyarország egyik legnagyobb néptánc tábora valósult meg Kiscsőszön. A közel tizenöt éves tábor 
mára elérte kapacitása legmagasabb fokát, idén 240 táncos jelentkezett. Hat nap alatt három 
táncanyag került bemutatásra, ezzel is tartva az eddigi hagyományt. Szintén hagyományos, hogy nem 
változtattunk az oktatói körön sem. Ebben az esztendőben Magyarország keleti részei és kelet-
felvidék kerültek reflektorfénybe. 
Busai Norbert és Busai Zsuzsanna Magyarbőd, Kádár Ignác és Defend Irén Nagyecsed, Szabó Szilárd, 
Németh Ildikó és Szabó Rubinka Elek román táncait tanították. Az első két oktatási programban 
párhuzamosan kezdő csoportot is szükséges volt szervezni, így a magyabődit Bolgovics Gergely és 
Dajka Ilka, a szatmárit Kovács Gábor és Gál Nóra tanították. 
A tábor a Dűvő zenei táborral párhuzamosan zajlott, így lehetőség nyílt arra, hogy esténként élő 
zenére táncolhassanak a táncházakban a fiatalok. 
Zárásképpen a Falu közepén, a Dűvő segítségével a táncosok is bemutatták elsajátított 
anyagismeretüket. 
 
 

 

 



Közös tábor bécsi barátainkkal 

A program időpontja: 2022. július 19-24. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 70 fő 
 
Barátságunk fontos állomása az évről-évre megismétlődő Délibáb-Bozót tábor, melyet idén júliusban 
valósítottunk meg. A Délibáb Táncegyüttes Bécsben működik és több korosztályt képvisel, így most is 
családi jellegű tábort szervezett. Ehhez, házigazdaként csatlakozott a Bozót Néptáncegyüttes, és 
meghívás alapján a soproni Kacagány Táncegyüttes tagjai is eljöttek hozzánk. A programban 
párhuzamos és közös oktatások is megvalósultak, tehát mindenkinek volt lehetősége a saját 
műsorával is foglalkozni. 
A Délibábbal Kilyénfalvi Áron foglalkozott, a Bozót és a Kacagány számára Gaschler Beáta és Kovács 
Norbert tartott próbákat. A tábor három napján lehetőség nyílt közös táncgyakorlásra is. Ezeken a 
próbákon a Küküllő-mente páros táncai és a Bakony-Balaton-felvidék dalos és táncos hagyományai 
jelentek meg Kovács Norberték a Vastag Richárd segítségével.  
A gyermekek részére kézműves foglalkozások és Domak Anikó citerával kísért népdal tanításai 
színezték a tábort. 
Bakonyjákóra is elutaztunk, ahol egy helyi kulturális rendezvény keretében a Délibáb és a Bozót 
közös, egy órás előadást tartott. A műsort kalász Máté és zenekara kísérte, akik ezt követően 
Kiscsőszre is eljöttek és táncházat muzsikáltak közös örömünkre. 
 

   

 

A Fordulj Kispej Lovam a Téka Táborban 

A program időpontja: 2022. július 28. 
A program helyszíne: Nagykálló 
A program szervezője: A Téka Tábor szervezői 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 

A Téka Tábor helyszíne kultikus erővel bír a magyar népzenei és néptánc mozgalomban. Az egyik 

legnagyobb múltú táborban idén a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes, Pásztortáncok, Verbunkok és 

Legényesek a Kárpát-medencéből című előadása is szórakoztatta a jelentős létszámú szakmai 



közönséget. Az előadást a rendezvény szabadtéri színpadán tartottuk. A közönség nagy tapssal 

jutalmazta műsorunkat, melyet a Muzsikás Együttes koncertje követett. Előadásunkat a Bakator 

Zenekar kísérte, akikkel első alkalommal találkoztunk, bár ez nem volt érzékelhető a színpadi 

együttműködésben. Különleges élmény volt az esti órákban, a Bürkös Zenekar által muzsikált 

táncház, ahol százak ropták a táncokat, hosszú órákon át, fáradhatatlanul. A magyar néptánc és 

népzene ünnepe volt ez a nap. 

 

 

Kővágóörsön szervezkedtünk, a Kőfeszten 

A program időpontja: 2022. augusztus 4-5-6. 
A program helyszíne: Kővágóörs 
A program szervezője: Határtalan Hangok Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 5000 fő 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és Veszprém megye néptáncosai ismét a Kőfeszten 

vendégeskedtek és jelentősen kivették részüket a rendezvénysorozat programjából. A tavaly 

kezdeményezett együttműködés keretében folytattuk a Boka Gábor által megálmodott trilógia 

előadássorozatát. A megye minden térségét lefedő résztvevői kör kiváló hangulatú, értékes 



táncszínházi előadást hozott létre, mely nagy érdeklődés mellett valósult meg, csütörtökön este, a 

Sportpálya szabadtéri színpadán. Büszkén mondhatjuk el, hogy ez a nagyszabású előadás ismét egy 

megyei összefogás eredményeként jött létre, melyet több hónapos közös munka előzött meg. Ez a 

munka a baráti kötődéseket is erősítette. 

Pénteken és szombaton az Egyesületünk által szervezett Pannon Forgatag fogadta a Sportpályára 

érkező vendégeket. A megye kézműves alkotói, őstermelői mutatkoztak be, foglalkozások tartása 

mellett termékeiket is értékesítették. Mindkét napon, a délutáni órákban megyei néptáncegyüttesek 

mutatkoztak be műsoraikkal, melyeket a Naszály zenekar és a Kalász Banda kísért. Pénteken este a 

Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes Üzenet Haza című gálaműsorát láthatta a közönség, melyet 

Kovács Norbert színész versei és prózai szövegei díszítettek. A táncszínházat a Zagyva Banda kísérte. 

A Pannon Forgatag fontos szerepe, hogy a KŐFESZT keretében is bebizonyította a hagyományos 

értékek nagy súlyát és helyét a magyar kulturális palettán. 

   

Fordulj Kispej Lovam Tábor Pomázon 

A program időpontja: 2022. augusztus 19-24. 
A program helyszíne: Pomáz 
A program szervezője: Leidinger Család, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

A fejlécben jelzett érintettek létszáma valójában a záró gálaműsor közönségét is tartalmazza, hiszen a 

táborozók mindössze kilencen voltak idén, a Fordulj kispej Lovam Táncegyüttes táborában. Ez a 

létszám nem az érdeklődés hiányára utal. Célunk, hogy olyan fiatal legényeket vonjunk be ebbe a 

programba, akik azonosulni tudnak az együttesünk szellemiségével, képesek néhány napra a 

természeti környezet alkotórészévé válni és teljes értékű hagyományőrzőként kétkezi munkával, 

lovaglással, tánccal, zenével tölteni a napokat. A fiatalok egymást is megismerhették, a természet 

terepén próbálgathatták önnön határaikat, melyeket aztán a jelen lévő mesterek időnként igyekeztek 

a megfelelő keretek irányába terelni. A tábor fő támogatója a Leidinger család, akik a saját tanyájuk 

rendelkezésre bocsájtása mellett az ételek elkészítésében, a napi programok szervezésében, a lovas 

oktatásban is megtették a magukét. Sok alkalmi támogató is segített, mint például az ingyenesen 

táncházat muzsikáló kiváló zenészek: Halmos Attila, Fekete Antal Puma, Kalász Máté, Kalász Tamás, 

Soós Csaba, Juhász Dénes. 



A tábort a megtanult táncokból, a fiatalok által bemutatott műsor és a Fordulj kispej Lovam 

Táncegyüttes Üzenet haza című előadása zárta, a pomázi Magyar Várban. 

 

 

 



 

Sulyom Néptáncegyüttes tábora 

A program időpontja: 2022. augusztus 24-27. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 15 fő 
 
Zamárdi a Balaton déli partján fekvő település. Itt működik a Sulyom Néptáncegyüttes, amelynek 
tagjai immár többször is megfordultak Kiscsőszön és mára megkedvelték a települést és az őket itt 
fogadó atmoszférát. Ennek eredményeképpen idén is itt tartották nyári edzőtáborukat. Az itt töltött 
idő alatt egy bukovinai koreográfia és a benne látható táncanyag kigyakorlása volt a feladatuk, 
melyet közös megelégedésükre kiválóan teljesítettek. 
 

 

 



Állami kitüntetettek Veszprém megyéből 

Az Államalapítás ünnepe alkalmából idén is állami kitüntetéseket adtak ki az arra érdemes 
szakemberek, közösségszervezők, művészek számára. Azt tapasztalhattuk, hogy a népművészet-
hagyományőrzés területe immár máltó helyén képviselteti magát a kultúra világában. Ezt tükrözte a 
kitüntetettek magas létszáma. Sok Martin díjasnak, Arany és Ezüst érdemkeresztesnek, szakmai 
díjazottnak örülhetett idén a szakmánk. 
 
Fontos említeni, hogy Veszprém megye három díjazottal is büszkélkedhet. Németh Eszter és Kiss 
Balász Ezüst Érdemkeresztet kapott. Mindketten a Pápai Vadvirág fészkében bontogatták szárnyaikat, 
ma pedig a Magyar Állami Népi Együttes táncosai. Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület elnöke Bánffy Miklós díjat kapott. Fotónkon a díjazottak, Dr. Hoppál Péter, kultúráért 
felelős államtitkár társaságában. 
 
 
 

 

 

 

 



Díjat kaptak szövő alkotóink 

A program időpontja: 2022. augusztus 25. 
A program helyszíne: Budapest, Vajdahunyad Vára 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 3000 
 
 

A Magyar Kézművességért Alapítvány "Magyar Kézművesség 2022 és magyar szentek kézműves 
szemmel" című kiállításán három öltözékből álló szövött kollekcióval pályáztak és vesznek részt a 
kiscsőszi Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház szövő körének tagjai és vezetője. Illésházy Kata, 
Szepessy Annával és Smideliusz Petrával közösen adta be a pályázati anyagot. 
 
Pályamunkájukért az alapítvány alkotói díját nyerték el. A kiállítás megtekinthető a Vajdahunyad 
várában szeptember 9-ig. 
Büszkék vagyunk Alkotóinkra, gratulálunk! 
 
 

  
 

 
 
 
 



Jelentősebb programjaink a közeljövőben 
 

Együttélésben 
Táncképzés Kiscsőszön felnőtt és ifjúsági korosztály számára 

2022. szeptember 17-18. (szombat-vasárnap) 
 

A képzés szorosan kapcsolódik az Együttélésben – Égtájak, Kultúrák című kisfesztiválhoz, melynek 
keretében értékkiállítás, vásár, színpadi produkciók kerülnek megvalósításra Kiscsőszön, az Élő Forrás 
Hagyományfalu épületeiben és udvarain. 
 
A képzés témája: Kárpátalja magyar tánckultúrája 
Vendégünk a Kokas Banda Tiszapéterfalváról 
 
Oktatók: Kokas Károly és Kokas Krisztina – Nagydobrony táncai 
Kiss Balázs és Farkas Fanni – Visk táncai 
Az oktatás helyszíne: Kiscsősz, Táncház épülete (Kossuth Lajos utca 36.) 
Oktatás menete: 
Szeptember 17. szombat 
9.30-ig érkezés, regisztráció (a Kossuth L. u. 7. szám alatt) 
9.30-12.30 Táncoktatás, nagydobronyi táncok – Kokas Károly és Kokas Krisztina 
12.30-14.00 ebédszünet 
14.00-17.00 Táncoktatás, nagydobronyi táncok – Kokas Károly és Kokas Krisztina 
17.00-tól a rendezvényhez kapcsolódó koncertek, előadások, vacsora, majd táncház 
Szeptember 18. vasárnap 
8.00-tól reggeli 
9.30-12.30 Táncoktatás, viski táncok – Kiss Balázs és Farkas Fanni 
12.30-14.00 ebédszünet 
14.00-17.00 Táncoktatás, viski táncok – Kiss Balázs és Farkas Fanni 
Jelentkezni az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/10Bi7bs1mm-

JAfKFAYgZObAf4OL_sfwqqCB4NrL_k5FQ/viewform?edit_requested=true 

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 12. 

Lehetőség van étkezés (meleg ebéd és meleg vacsora, reggeli) és közösségi szállás (csoportos szobák) 

igénylésére az alábbiak szerint: 

Étkezés díja: reggeli : 1.100,-, ebéd: 1.800,-, vacsora: 1.300,- forint. 

Szállás díja: 4.000,- forint 

Lehetőség van csak egy napra jelentkezni, ezt szükséges a jelentkezési lapon megfelelően jelölni! 
A képzés díja 3.000,- forint/résztvevő/nap, melyet a helyszínen kell megfizetni. 
A díj természetesen tartalmazza a szombati rendezvényeken való díjmentes részvétel lehetőségét. 
 

Szeretettel várunk benneteket! 

https://docs.google.com/forms/d/10Bi7bs1mm-JAfKFAYgZObAf4OL_sfwqqCB4NrL_k5FQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/10Bi7bs1mm-JAfKFAYgZObAf4OL_sfwqqCB4NrL_k5FQ/viewform?edit_requested=true


"Együttélésben – Égtájak, Kultúrák" 
Kiscsőszön 

 
Szeptember 17. szombat 

 
9.00-estig Testvér-vidékek, tájak, ízek, közösségek bemutatkozása 
Vendégek:  

• Szaporca település közösségei az Ormánságból,  

• Vas megye régiói – Vasvár Népfőiskola, Gencsapáti Hagyományőrző Együttes, Boglya Zenekar 

• Kárpátalja magyar kultúrája – Kokas Banda Tiszapéterfalváról, Kárpátaljai Népfőiskolai 
Egyesület 

• Erdély magyarságát képviselve, a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptáncegyüttes 

• Nárádi Értéktár, Nyárád Önkormányzata 

• Somlói Tájegységi Értéktár 
 
Házigazda az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kiscsősz Község Önkormányzata és a Hunyor – 
Marcal-mente Tájegységi Értéktár tíz települése. 
 
9.30 – 12.30 Táncképzés – Nagydobronyi táncok. Oktatók: Kokas Károly és Kokas Krisztina 
Tiszapéterfalváról (Táncház épületében) 
14.00-17.00 Táncképzés – Nagydobronyi táncok. Oktatók: Kokas Károly és Kokas Krisztina 
Tiszapéterfalváról (Táncház épületében) 
 
13.00-14-00 Közösségi étkezés, tájak ízeinek kóstolása 
14.00-15.00 HIVATALOSKODÁS – rövid köszöntés, a KÖZELÍTÉS Program bemutatása – Kultúrpajta 
Meghívottak: Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, Miklósa Erika Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas opera-énekesnő, a régió polgármesterei, közéleti személyiségei, kulturális 
szakemberei. 
15.00 Néptánc előadások – Bozót Néptáncegyüttes, Rekettye Táncegyüttes, Kiscsőszi Ifjúsági 
Táncegyüttes – Szabadtéri színpad 
16.00 Kárpátalja kincsei – Hrivnák Tünde Pro Urbe-díjas divattervező BY ME Treasure kárpátaljai 
mintákkal divat kollekciójának bemutatója. Közreműködik a Kokas Banda – Szabadtéri színpad 
17.00 Boglya zenekar koncertje – Szabadtéri színpad 
18.00 Vendégeink bemutatkozása – Kékiringó Néptáncegyüttes, Székelyudvarhely, Gencsapáti 
Hagyományőrző Együttes, Boglya Zenekar, Szaporca közössége 
19.30 Kokas Banda tánccal tarkított koncertje – Szabadtéri színpad 
21.00 Táncház – Kultúrpajta  
 

Szeptember 18. vasárnap 
 
 
9.30 – 12.30 Táncképzés – Viski táncok, oktatók: Kiss Balázs és Farkas Fanni (Táncház épületében) 
14.00-17.00 Táncképzés – Viski Táncok, oktatók Kiss Balázs és Farkas Fanni (Táncház épületében) 
 
 

 



Országos konferenciát tervezünk 

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Kiscsőszön szervezi országos konferenciáját. A Szövetség 

tagságának jelentkezését várják. A részletes felhívás hamarosan eljut a tagokhoz. A Szövetség 

életéről az alábbi oldalon informálódhat az érdeklődő: www.muharay.hu 

 

Indul a közösségek szezonja!!!!! 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület nagy szeretettel várja a kultúra és a közösségi élet kedvelőit, 

különböző csoportjaiba! 

Szeptember 1-től induló csoportjainkba mindenkit szívesen fogadunk. A kulturális csoportok 

térítésmentesen látogathatóak, egyéb feltételeket sem támasztunk. 

Lehetőségek: 

• Bozót Néptáncegyüttes (vegyes korosztály, idősebbeknek is ajánlott): minden hétfőn, 18.45-

től, 20.30-ig. Vezetők Kovács Norbert és Gaschler Beáta, elérhetőség: 

beagaschler@gmail.com, cimbi@iplus.hu – Táncház épülete 

• Rekettye Néptáncegyüttes (vegyes korosztály, gyakorlottabb táncosoknak): minden szerdán, 

19.00-tól, 21.00-ig. Vezetők: Ihász László és Erdős Georgina, elérhetőség: ihilaci@gmail.com – 

Táncház épülete 

• Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes (ifjúsági korosztály számára): az időpontok egyeztetés alatt 

állnak. Vezetők: Kovács Gábor és Gál Nóra, elérhetőség: kiscimbi.19930503@gmail.com – 

Táncház épülete 

• Önfejlesztő tánckör (vegyes korosztály): minden csütörtökön, 19.00-tól, 21.00-ig. vezető 

Szakos Ferenc, elérhetőség: szakosferi@gmail.com – Táncház épülete 

• Szövő kör: vasárnaponként, de egyeztetés szükséges. Vezető Illésházy Kata, elérhetőség: 

taketka@gmail.com – Alkotóház épülete 

• Kerámia kör: szombatonként, de egyeztetés szükséges. Vezetők Reidmár Linda és Apáti 

Zoltán, elérhetőség: lindareidmar01@gmail.com – Alkotóház épülete 

• Jóga: péntekenként, de egyeztetés szükséges. Kiscsőszi kapcsolattartó Kövér Istvánné, 

elérhetőség: kiscsosz@iplus.hu – Táncház épülete 

• Fiatal szülők iskolája – családok klubja: egyedi alkalmak, kéthetente, pénteken. Információ az 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és Gaschler Beáta facebook oldaláról. – Bivaly Csárda 

http://www.muharay.hu/
mailto:beagaschler@gmail.com
mailto:cimbi@iplus.hu
mailto:ihilaci@gmail.com
mailto:kiscimbi.19930503@gmail.com
mailto:szakosferi@gmail.com
mailto:taketka@gmail.com
mailto:lindareidmar01@gmail.com
mailto:kiscsosz@iplus.hu


• Dúdoló Navratil Andrea énekesnővel. Régiós közösségi népdaléneklés. Időpontok: szept. 30., 
okt. 21., nov. 11., dec. 9. Információ az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület facebook 
oldaláról – Bivaly csárda 

 

• Élő Forrás Népdalkör: egyedi alkalmak, Gaschler Beáta hirdetése alapján (Facebook). Vezető 
Gaschler Beáta, elérhetőség: beagaschler@gmail.com  

 

• Színjátszó kör: hétfőnként, 17.00-tól. Információ: bmagdi@iplus.hu  
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Kiemelt szakmai partnereink 

   

 

Támogatóink 

      

    

 


