
 
Hidak Hírlevél 

2019 június, július, augusztus 
 
 

Bozót a természetben 
 
A program időpontja: 2019.06.08. 
A program helyszíne: Somló hegy 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 35 fő 
 
 
A Bozót Néptáncegyüttes egyik tagja, Maros László és családja meghívására rendeztünk tematikus 

összejövetelt a család birtokán, a Somló Hegy szőlősi oldalán a hegy tetejéhez közeli területen. A 

környezet szépségei, a Somló növényvilága, a közeli somlói Vár értékei és a gasztronómia határozták 

meg ezt a szép napot. A térségben élő vendégek tartalmasan töltötték együtt az időt. A helyszínre 

való megérkezés önmagában is egy izgalmas kalandtúra, hiszen a hegy szövevényes úthálózatán való 

eligazodás volt az első feladat. A rendezvényen a családtagok, gyermekek is részt vehettek.  

 



Nagy látogatói kört vonzott a Gencsi Söprű 
 
A program időpontja: 2019.06.09. 
A program helyszíne: Gencsapáti 
A program szervezője: Gencsapáti Művelődési Ház 
Érintettek létszáma: 2000 fő 
 
 
Ismét hatalmas érdeklődés mellett zajlott a régiónk egyik legismertebb néptáncos találkozója, a 

Gencsi Söprű Néptáncfesztivál. A rendezvény a Gencsapátiban híressé vált söprűtáncról kapta a nevét 

és immár régi hagyományt éleszt fel évről-évre. A programban a régió hagyományőrző együttesei, 

tánccsoportjai mutatják be műsoraikat. A szervezők célja elsősorban a baráti együttlét és egymás 

tudásának megismerése. Emellett egy beszélgetés formájában a felkért szakmai zsűri véleményét is 

megismerhetik a csoportok vezetői. A Zsűri néhány együttest különdíjjal jutalmazott, de helyezéseket 

nem osztott ki. A program több ezer ember előtt zajlott, így igazán alkalmas volt arra, hogy a néptánc 

kultúrát széles körben népszerűsítse. 

A rendezvény díszvendége egy olasz hagyományőrző együttes volt, amely műsorával nagy sikert 

aratott. 

 

 

 



Családi nap óvodásokkal 
 
A program időpontja: 2019.06.11. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
 
Az ajkai óvodák szervezésében nagy létszámmal érkeztek a városi ovisok, szüleik és nevelőik 

Kiscsőszre, hogy megismerkedjenek a falusi élet szépségeivel és a paraszti kultúrával. Az egész napos 

programban a családi piknikezés, sütés-főzés mellett lehetőség nyílt az állatfajták megismerésére, a 

gazdálkodás módjainak bemutatására, lovas kocsikázásra. Kollégánk, Milos Dávid hangulatos 

táncházat és gyerekjátszót is tartott, melyben a szülők is részt vettek. 

   

 
Tánctáborok iskolai partnereinknek és 

saját tanítványainknak 
 
A program időpontja: 2019.06.16-22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Az iskolai évzárást követően több tábort is összekapcsolva nagyszabású népművészeti hetet 

tartottunk Kiscsőszön. Közel száz gyermek vett részt azon a táborsorozaton, melyet EFOP-3.2.3 

pályázatunk keretében és önálló kezdeményezésre is bonyolítottunk. Táncos tanítványaink mellett 

devecseri, homokbödögei csoportok is érkeztek. A programsorozat színes hagyományismereti 

élményt adott a résztvevőknek. Tánctanítások mellett népi játékok, kézműves foglalkozások, 

kirándulások, lovas programok, daltanulás, szalonnasütés színesítette a tábort. A gyerekek ezzel a 

programmal koronázták meg egész éves táncos élményeiket, próbai munkájukat. 

 



 

Kulturális Lovas Túra Somogyban 
 
A program időpontja: 2019.06.16-22. 
A program helyszíne: Somogy települései 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes csapata, Erdélyi Gábor tordasi huszárral kiegészülve idén is 
megrendezte kulturális lovas túráját. A túra célja, hogy az ország néprajzi tájegységeit végigjárva a 
falvak számára vigyünk üzenetet. Az üzenet lényege, hogy a hagyományos népi kultúra ma is életben 
van, csakhogy ennek tovább éltetéséhez a helyi közösségek szükségesek. Állni kell az új divatok és a 
társadalmi változások viharait, csak így őrizhetjük meg értékeinket. Szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy a helyi közösségek által gondozott népművészeti, hagyományos értékek többet érnek, 
mint a média által felkapott sztárvilág elsuhanó dolgai. 
Útjaink során olyan településeket keresünk fel, ahol léteznek helyi szervezetek, ahol látható, 
érezhető a régi kultúra hatása. Keressük a lehetőséget a közös bemutatkozásra, műsorainkba 
bevonjuk a dalköröket, tánccsoportokat, akik így a sajátjuknak érzik az együtt töltött estét, 
meghatározzák annak hangulatát, részesülnek a közös élményből. 
Idén „Somogyország” volt a célpont. Pap Károly barátunk a Siófok Táncegyüttes egykori vezetője 
segített a szervezésben és a kapcsolattartásban. Éppen az Ő településén, Balatonszabadiban 
indítottuk tehát a túrát. Az érkezést követően a helyi szőlőhegyről lóháton vonultunk végig a 
településen, majd estére – immár előadáshoz méltó viseletben – visszaérkeztünk a zsúfolásig megtelt 
helyi kultúrházba. A műsor nagy sikert aratott, majd újra a szőlőhegy következett, ahol hajnalig 
nótáztunk a Siófok Táncegyüttes tagjaival.  



Különleges élmény volt a következő helyszín, Sérsekszőlős programja. Az egész település egy 
emberként készült a fogadásunkra. Az aprócska falu központjában sátrak álltak, lacikonyha árasztotta 
a finom illatokat és minden háztól érkezett valami finomság a sátrak alatt álló asztalokra. 
Érkezésünkkor pálinkával, kóstolóval vártak minket. Az előadás a közparkban volt, ahol a falu minden 
lakója és a máshonnan érkezett vendégek nagy szeretettel vettek körül minket. Sikert aratott a 
szomszédos település ifjúsági tánccsoportja is. Karád volt a következő állomás, melyet természetesen 
nem hagyhattunk ki. Már a faluba érkezéskor fogadtak minket, felvezetéssel vonultunk a település 
utcáin. Egy helyi lovas ember helyezte el a lovainkat, miközben régi történeteivel szórakoztatott 
minket és természetesen a kínálás sem maradt el. Az előadást itt a Karád Táncegyüttes fiataljai 
színesítették. 
Somogyvár volt az egyetlen városi rangú állomásunk. A fogadtatás – talán éppen ezért – más 
minőségű volt, mint az előbb említettek és a következők. A település önkormányzatának megbízott 
hivatalnoka intézte a programot és a viszonylag gyenge reklámot. Estére volt csomagolt rántott hús 
és természetesen szállást is kaptunk. A lelki háttér viszont itt teljesen hiányzott. A polgármesterrel 
csak másnap találkoztunk, egy véletlen folytán. Szűk körű közönségünk természetesen semmit nem 
érzett csalódottságunkból. 
Nem így volt ez Várdán, ahol újra átélhettük a Sérsekszőlőshöz hasonló élményeket. Kiváló szervezés 
és barátságos helyi közösség fogadott minket, étellel, itallal, melyet egy fergeteges közös gálaesttel 
köszöntünk meg. Hosszan tartott az esti beszélgetés, mulatozás. A rendezvénysorozat zárásaként 
Szenna Faluházában mutatkoztunk be, ahol jeles hagyományőrzői kör, sok táncos jelent meg. Itt is 
átélhettük a színpadon táncolók és a nézőtéren ülők közös lélegzését. A programban Nyitrai 
Marianna, Dóra Áron, Horváth Zalán és a helyi művészeti iskola tánccsoportja is fellépett. Lovainkat a 
szennai Skanzen karámjában helyeztük el, ahol az alant látható fotó is készült. 
 

   

 



A soproni tánccsoportok kiscsőszi tábora 
 
A program időpontja: 2019.06.25-29. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Soproni Pendelyes Kulturális Egy. 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Sopron táncéletének minden tánccsoportja jelen volt azon a táboron, melyet a Pendelyes és az Élő 

Forrás közösen szervezett és bonyolított Kiscsőszön. A Petőfi Általános iskola művészeti csoportjai 

mellett a nagyobb korosztályt képviselő Pendelyes, a Sopron Táncegyüttes és a senior csoport is 

eljött a faluba, hogy új táncanyagokkal és vidéki hangulattal töltekezzenek. 

A program során a néptánc tanítás volt az alap feladat, de emellett sok hangulatos kiegészítő 

programot is szerveztek a tábor vezetői. Volt kirándulás a Somlóra, lovas kocsizás, kézművesség és 

más hasznos foglalkozások. Navratil Andrea népdalénekes daltanítással gazdagította a programot. 

Emlékezetes napokat töltöttek nálunk a soproni fiatalok és idősek… 

 

 

 
 



Az Élő Forrás a falunapok díszvendége 
 
A program időpontja: 2019.06.-08 hónapok 
A program helyszíne: Somló térsége 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Falvak 
Érintettek létszáma: 5000 fő 
 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület jó hírét nem kérdőjelezhetjük meg. A különböző 

korosztályokat képviselő néptánccsoportjaink egész nyáron előadásokat tartanak a régió falunapjain. 

Hatalmas eredménynek tartjuk, hogy a megszokott, „sztárvendéges” falunapok programjába lassan-

lassan sikerült becsempészni a néptáncot, népzenét. A Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes, a Bozót 

néptáncegyüttes, a Dunántúl Népi Kommandó tagsága minden rendezvényen nagy sikert arat, 

fellépéseinket újabb felkérések követik. 

Nyári szerepléseink Viden, Apácatornán, Iszkázon, Kamondon, Káptalanfán, Karakószörcsökön, 

Borszörcsökön, Bakonypölöskén, Tüskeváron gazdagították a helyi kulturális programokat. 

 

   

   

 



Táncos tehetségek tábora 
 
A program időpontja: 2019.07.30 – 08.05. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti köre 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
 
Hagyományos táborunkat idén is testvér egyesületünkkel, az Apte Művészeti Egyesület – 

Néptáncosok Baráti Körével szerveztük és bonyolítottuk. Ötven táncos és mestereik érkeztek hozzánk 

az ország különböző pontjairól. Táborunk célkorosztálya idén elsősorban az ifjúsági korcsoport volt. 

Felső tagozatos, középiskolás fiatalok számára írtuk ki a táncanyagot is, mely idén Sóvidék volt. 

A táncokat Antal Áron és Lőrincz Hortenzia tanították. A tábor programját kiegészítettük jó néhány 

hangulatos programrésszel, kirándulással, kézműves foglalkozásokkal, játékos parasztolimpiával, 

zenés táncházzal is. A Somló hegyre is el-kirándultunk, ahol egészen a hegy tetejére, a Vár és a Kilátó 

környékére is felmásztak a fiatalok. 

Sokat nevettünk a záró gálán, ahol a fiatalok által koreografált, vicces műsorszámok is bemutatásra 

kerültek. 

   

 
Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók 

Tábora 
 
A program időpontja: 2019.07.07-07.14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 150 fő 
 
Felnőtt néptánc táborunk az ország egyik legnépszerűbb ilyen típusú szakmai eseménye. Mára 

elértük a befogadható létszám felső határát, így teljes kapacitással zajlott a hat napos program. A 



tanítást az eredeti tervektől eltérően két párhuzamosan működő helyszínen tartottuk, így minden 

nap két tanárpáros dolgozott az érdeklődőkkel. A szakmai tudásban nem lehetett különbséget tenni 

és az anyagokat is úgy válogattuk, hogy mindkettő kellően izgalmas legyen. Így elértük, hogy a két 

helyszínen kényelmesen megoszlott a közönség. Az érdeklődők a világ különböző részeiről érkeztek. 

Magyarországról Jászberényből és Szegedről érkezett nagyobb csoport és sok volt az egyéni 

érdeklődő. Voltak vendégeink Angliából, Amerikából, Ausztráliából, Kanadából és Európa országaiból. 

Három táncegyüttes érkezett Erdélyből (Pipacsok, Kékiringó, Ördögborda), egy Felvidékről (Ilosvay 

Selymes Péter Te.), egy pedig Uruguayból (Tündérkert). Vendégeink is bekapcsolódtak a tanításokba. 

Oktatóink idén kizárólag Kalotaszeg táncait tanították. Hat napa alatt mindenki számára kiderült, 

hogy milyen hihetetlenül színes ennek a vidéknek a kultúrája. 

Tánctanáraink: Szabó Szilárd és Szabó Rubinka; Bogártelke, Antal Áron, Lőrincz Hortenzia; Szucság, 

Busai Norbert, Busai Zsuzsanna; Györgyfalva, Muszka György, Muszka Ilona; Méra, Kádár Ignác, 

Nagypál Anett; kalotaszegi román táncok, Patyi Zoltán és Patyi Erika; Méra. 

 

   

 
Dűvő Népzenei Tábor 

 
A program időpontja: 2019.07.07-12. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
 
Közel százan voltak az idei Dűvő Népzenei Tábor résztvevői, akik Észak-Mezőség zenei világával 

ismerkedhettek a nemzetközi hírű népzenekar tagjainak segítségével. A tábor hagyományosan a 

felnőtt néptáncosok táborával párhuzamosan kerül megrendezésre, így az esti együttlétek igazi népi 

örömünneppé változnak. Hatalmas élmény az 50-60 fős zenekarra táncoló fiatal tömeg őszinte 

örömét látni. 



Büszkék vagyunk arra, hogy a tábor híre világszerte terjed. Sok résztvevőnk volt Nyugat-Európából, 

Erdélyből, Felvidékről, de Japánból is érkezett két vendég. 

A zenei tábor mesterei Nagy Zsolt (Brácsa), Mohácsy Albert (bőgő), Terenyei Péter (brácsa), Hrúz 

Szabolcs (hegedű), Hrúz Dénes (hegedű), Kubinyi Júlia (ének) voltak. A tábor zárásaként a Falu 

központjában együtt muzsikált a résztvevők tömege.  

   

 

Élő Értékhét 
 
A program időpontja: 2019.07.07-07.14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
 
Évek óta lehetőségünk nyílik arra, hogy a Kiscsőszi Pajtafesztivált egy nagyobb eseménysorozattá 

gazdagítsuk, így az élő Értékhét programsorozatban alkot egy egységet a megelőző időszak tábori 

programja, az estékre szervezett különleges előadások, a kiállítások és más szakmai események sora. 

Kijelenthetjük, hogy ez a nyolc napos program a néphagyomány és a térségi értékek ünnepe, 

országosan is kiemelkedő rendezvénysorozat.  

A műsorban sokszínűség, műfajok és szakmák együttléte volt jellemző. A kiállításokban a 

legkülönlegesebb régi értékek jelentek meg. Kiemelkedő volt Vetzl Mihály, egykori ácsmester 

kiállítása a mesterség eszközeiről, a munkamódszerekről, szerszámokról, famunkák módozatairól. 

Bánhelyi József, Horváth Orsolya és Bánhelyi Judit több kiállítási anyagot is hozott, ezzel megtöltötték 

a rendezvény szinte minden területét. Egyesületünk a régi idők tárgyaiból állított össze egy 

különleges tárlatot, melyet Pataki Tamás saját tárgyaival gazdagított.  

Az estéken koncertek, előadások várták az érdeklődőket. Fergeteges hangulatot varázsolt 

koncertjével az Üsztürü zenekar és Nyitrai Marianna. Fiatalos hangnemben, de rengeteg értékes 

információval hangzott el Patyi Zoltán rendhagyó néprajz órája. 



Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák különleges élményekkel szolgáltak, talán eddigi legsikeresebb 

koncertjüket adták a Pajtában. Sokkoló, mégis nagy erejű, figyelemfelkeltő hatású volt Pintér József, 

a rendőrség baleseti helyszínelőjének előadása, melyben a balesetek okairól, elkerülésének 

lehetőségeiről, a közlekedési kultúra állapotáról beszélt. A szemléltetésül hozott filmek és fotók 

beleégtek a közönség emlékezetébe.  

Különleges „programcsemege” volt Mohácsy-Kisfalusi Renáta és barátainak előadása, melynek során 

idomított pásztorkutyáik képességéről győződhettek meg az érdeklődők. A kutyák meglepő 

intelligenciával bizonyították, hogy az ember segítőiként különleges feladatok elvégzésére képesek. 

Szakmai rendezvényünk egyik csúcspontja Novák Ferenc, Kossuth díjas koreográfus, néprajzkutató 

előadása volt, mely közel két órás időtartamban mutatta be a magyar nyelvterület táncainak 

színességét, alakulását. Az előadást a Bekecs zenekar és négy pár kiemelkedő táncos segítette. Novák 

Tata idős kora ellenére magával ragadó előadásában rávilágított a táncformák alakulására, 

változásaira, korszakok divatjaira 

 

   

 

   

 

 



 

Értéktartó fesztivál 

A program időpontja: 2019.07.11-14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek létszáma: 5000 fő 
 
Hagyományápolás, magas művészeti minőség, tartalmas közösségi együttlét jegyében telt az idei 

pajtafesztivált 

Kiscsősz Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében, Kovács Norbert Cimbi vezetésével 

Élő Értékhét a Somló-Ság Kulturális Tengelyén vezércím alatt óriási érdeklődés mellett megtartották a 

15. Kiscsőszi Pajtafesztivált a napokban.  

A már nemzetközi jelentőségű több generációt is képviseltető kulturális esemény sokszínű kiállítás 

megnyitóval rajtolt. Több száz fesztiválozó érkezett a településre, hogy az élő értékek nyomában, 

magas minőségű kulturális kikapcsolódáshoz, egyben lélekerősítő feltöltődéshez jussanak a 

népművészetek, a népzene, a néptánc által. A nyitó napon Bánhelyi József Zoltán, Horváth Orsolya és 

Bánhelyi Judit Léna Feketén-Fehéren című fotókiállítása, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület népi 

viselet és eszköz gyűjteménye, valamint Pataki Tamás tárlatvezetése kötötte le a megjelentek 

figyelmét. Aznap ünnepi előadást adtak egyrészről a Dűvő népzenei tábor énekesei Kubinyi Júlia 

vezetésével, másrészről a kiscsőszi Élő Forrás dalos mesterkurzus résztvevői és tanítványai, Navratil 

Andreával. Rendhagyó történelem órát tartott Novák Ferenc Tata a népművészetben kiemelkedő 

tehetségek közreműködésével. Másnap délután a kocsma előtt adott nyitótánc méltó elindítója volt a 

zenés táncos mulatságnak. Az este folyamán többek között fergeteges hangulatért a Kalász Banda 

koncertje, a Fiatalok Tánca elnevezésűtöbb néptáncegyüttes bemutatója felelt. Aznap kiemelt 

fellépőként a 40 éves múltra visszatekintő Dűvő Zenekar jubileumi gálakoncertet adott. Másnap a 

közösségi ráhangolódás jegyében Kiscsőszi Kultúrpikniket, avagy barátságos főzőversenyt tartottak. A 

napi program része volt még a legelőn tartott Kiscsőszi Parasztolimpia elnevezésű ügyességi verseny 

és véradás az orvosi rendelőben. A napot mesteremberek segítségével tartott kézműves bemutatók 

színesítették. A kultúrprogramon tánc szerepelt a javából! Fellépett az Ajka Padragkút Táncegyüttes, 

Koncertet adott a Fajkusz Banda, a Bajkó zenekar. A pontot arra a bizonyos i betűre a Pajta ’15’ 

gálaműsorban fellépő táncegyüttesek előadása tette fel. A teljesség igénye nélkül a néptánckedvelők 

láthatták a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttest, a székelyudvarhelyi Kékringó 

Néptáncegyüttest, a Tündérkert Néptáncegyüttest Uruguayból. A program éjszakába nyúló 

fergeteges hangulatú táncházzal zárult. A fesztivál zárónapján ünnepi szentmisét tartottak a katolikus 

templomban, illetve megrendezték a Pajta Szólótáncosa elnevezésű versenyt. A tánc mellett az 

énekszónak is jutott szerep, dalra fakadtak a környékbéli népdalkörök. Kilyénfalvi Gábor a hegedűről 

tartott tudományos előadása után a fesztivált a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 

Művészeti Szakgimnáziuma tánctagozatának előadása zárta.  



Külön érdemes említeni a népviselet kiállítást, mely országosan is egyedülálló gyűjtemény. A kiállítást 

a Faluház termében láthatták az érdeklődők. A Pajta Szólótáncosa verseny eredményhirdetésére 

vasárnap, a dalkörök koncertjét megelőzően került sor.  

 

 



 

 



 

 

 



Délibáb Tábor 2019 
 
A program időpontja: 2019.07.23-28. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Délibáb Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
 
Több éves hagyomány szerint idén is Kiscsőszön került megszervezésre az egyik bécsi magyar 

néptáncegyüttes, a Délibáb nyári tábora. A családi jellegű tábor idén jelentős fejlődésen ment át. A 

néptánc mellett magas színvonalú zenei oktatás és gyermek, családi programsorozat is gazdagította a 

programot. A népzenészek több hangszeren tanulhattak (hegedű, citera, tekerő), emellett népi ének 

oktatás is volt. Egyesületünk munkatársa, Milos Dávid a gyermekekkel foglalkozott. 

A tábor gerince természetesen most is a néptánc oktatás volt, melyre a csoport vezetőjét, 

Linczenbold Maximiliánt és Párját kérték fel. A programsorozat teljes időtartamában jelen voltak a 

vonós muzsikusok Kalász Máté vezetésével, így esténként élő népzenével zajlottak a mulatságok, 

táncházak. 

   

 

    

 



Búzaszem családi tábor 
 
A program időpontja: 2019.08.04-11. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Göd Búzaszem, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
 
A gödi Búzaszem Általános iskola tanárai, tanítványai és szüleik közös táborban tanulták a 

néphagyományt Kiscsőszön. A különleges szervezet Budapest környékén egyedülálló módon, saját 

erőből épített iskolát, mely pedagógiai programját tekintve a hagyományos tudást, a vallási értékeket 

és ennek megfelelően a régi kultúrát részesíti előnyben. A táborukban hatvan fő ismerkedhetett a 

Balaton-felvidék és Bakony népzenéjével, néptáncaival. Ebben a céljukban a térségben élő kiváló 

szakemberek segítették őket, így táncot tanított Szabó Csaba, népdalokat Navratil Andrea, dudazenét 

Császár Dominik és vendége Bese Botond. 

 

 
Folk nap Csöglén 

 
A program időpontja: 2019.08.10. 
A program helyszíne: Csögle 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
 
Hatalmas eredménynek tartjuk, hogy a térség falvai az elmúlt években megvalósult programjaink 

nyomán kedvet kaptak a népművészeti események szervezéséhez. Ennek egyik nagy jele, hogy az 



elmúlt nyáron szinte minden térségbeli falu felkérte néptáncosainkat és népzenészeinket, hogy 

előadásokkal gazdagítsuk falunapi rendezvényeiket.  

Kiemelkedő eredménynek tartjuk, hogy Csögle település két napos falunapi sorozatában egy egész 

napos szentelt a népi kultúrának, ennek megszervezésére pedig az Élő Forrás hagyományőrző 

Egyesülettel karöltve vállalkozott. A program szakmai hátterét és finanszírozásának egy részét is 

egyesületünk vállalta, nagyobb része viszont egy közös pályázat kiaknázásával valósult meg (TOP-

5.3.1-16-VE1-2017-00018).  

A programban sok hagyományos elem szerepelt, ezek színesítették a kínálatot. Egyesületünk utazó 

népviselet kiállítása az Általános Iskolában került elhelyezésre. Az intézmény udvarán fa játékainkat 

próbálhatták ki a gyerekek. A sportpályán a kistérség kézművesei és őstermelői szerveztek vásárt, 

melyen valódi értékeket lehetett megvenni, megtekinteni. A játszóház és vásár mellett délutántól 

elkezdődött a színpadi programsorozat, mely nemzetközi magyar gálával zárult. 

A színpadon Sallai Flórián cigányzenekara után a Szó és Kép Színpad népi komédiái jelentek meg. 

Délután zajlott at első Csöglei Néptáncfesztivál, melyen a régió együttesei szerepeltek. A muzsikát a 

kárpátaljai Kokas Banda és a Kalász Banda szolgáltatta. Az estét a Fláre Beás Zenekar és a Kokas 

Banda koncertjei zárták nagy sikerrel. 

   

   

 



Fejlesztő tábor hátrányos helyzetű 
iskolásoknak 

 
A program időpontja: 2019.08.11-15. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Tradíció Folk Kft., Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
 
Somlóvásárhely és Halimba iskolái közös pályázati program kapcsán hozták el diákjaikat Kiscsőszre, 

hogy a néphagyománnyal és a falusi kultúrával ismerkedve töltsenek el néhány közös napot. A 

résztvevők nagy része hátrányos helyzetű, legtöbben nem kapnak lehetőséget hasonló programokon 

való részvételre. A fiatalok számára nem csak népi értékeket mutattunk be, a programban 

megjelentek az egészséges étkezéssel, a viselkedéssel, emberi értékekkel kapcsolatos előadások is. A 

gyerekek megismerkedhettek a házi állatokkal, a kerti növényfajtákkal, gyógynövényekkel is. 

Programjukat játékos vetélkedősorozat kísérte végig. A programból a lovaglás örömei sem maradtak 

ki. 

 

 



Újabb epizód az I dance Hungary 
programban 

 
A program időpontja: 2019.08.15. 
A program helyszíne: Sátoraljaújhely 
A program szervezője: Magyarország Barátai Alapítvány, Rákóczi Szövetség, Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
A néhány hónappal ezelőtt, sajtótájékoztatón bemutatott I dance Hungary program újabb felvételét 

sikerült elkészíteni nemrégiben Sátoraljaújhelyen. A Magyarország Barátai Alapítvány, a Philidor 

Intézet kezdeményezése mellé most a Rákóczi Szövetség is csatlakozott. A program szakmai 

vezetését az Élő Forrás Vállalta, így a most zajló felvétel irányítását is mi végeztük. Tímár Mátyás és 

filmes csapata magas színvonalú munkát végzett, így újabb képi anyag kerülhet a világhálóra. 

Különlegessége ennek az alkalomnak, hogy az élő tanítás szereplői a diaszpórában élő magyar 

fiatalok voltak, akik éppen a Rákóczi Szövetség magyar nyári táborában vettek részt. A táncházi világ 

egyik legfontosabb anyaga, Szatmár tánca került terítékre. Végső Mikós mester mutatta be a 

motívumokat és néhány óra alatt azt is elérte, hogy a tanítványok magabiztos, kiváló hangulatú 

improvizációra voltak képesek. A háttér muzsikát Samu Zoltán és az általa vezetett „A Banda” 

zenekar szolgáltatta. A program összefogója, Rosonczy-Kovács Mihály is a helyszínen segítette a 

forgatást. Köszönet jár a szolnoki Tallinka Néptánccsoport fiataljainak, akik segítették a felvétel 

elkészítését. 

Tekintettel a szatmári tájegység figuragazdagságára, a közeljövőben újabb szatmári forgatást 

tervezünk, ahol a verbunk mellé a csárdás haladó jellegű oktatása is felvételre kerül. 

 

    

 
 
 



„Bozót” nyári együttlét 
 
A program időpontja: 2019.08.16-20 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
 
Kifejezetten a felnőtt és idősebb korosztályú néptánc kedvelők számára hirdettük meg nyári 

táborunkat, melynek tematikája messze nem csak a néptáncról szólt. A színes programot EFOP-3.7.3-

16-2017-00036 című pályázatunk alapján terveztük. Fontos volt, hogy a közösség erősödjön és ne 

zárjunk ki senkit az eseményen való részvétel lehetőségéből. 

A program különlegessége, hogy felvidéki vendégeink, Richtárcsík Mihály és Felesége, Zsóka szellemi 

értékeikkel, világlátásukkal és persze tánctudásukkal is gazdagították a résztvevők lelkét és testét. 

Vendégünk volt Vastag Richárd, aki a Bakony és Balaton-Felvidék kultúrájáról beszélt, ellátogattunk a 

Somlóra, melynek értékeit nem lehet elégszer feltárni, erdei kirándulás keretében ismerkedtünk a 

lovas világgal, a gazdálkodás kultúrájával, a kézi művészetekkel egyaránt, Kiváló záró estét rendezett 

a Magyarpalatkai Banda. 

A tábor vezérgondolata a közös világban való együttélés, a különböző társadalmi rétegek közeledése, 

esetünkben a cigányok hagyományainak és emberi értékeinek felmutatása, közös programok 

megvalósítása. A programban a devecseri járásból cigány és magyar származású résztvevők is voltak. 

 

 



 

 



Vendégünk volt a Rába Táncegyüttes 
 
A program időpontja: 2019.08.18-20. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 18 fő 
 
Régi visszatérő vendégek a Rába Táncegyüttes tagjai, akik ismét Kiscsőszön tartottak táncgyakorló 

tábort. Szívesen fogadtuk a kiemelkedő csapat tagjait, akiket érkezésükkor természetesen egy 

pohárka házi pálinkával köszöntöttünk. A csoport vezetője, Antal Áron szervezőként és 

táncoktatóként is jelen volt a táborban. A táncoktatás mellett a fiatalok részt vettek egyesületünk 

aktuálisan zajló programjaiban is. 

 

Táncház a Magyarpalatkai Bandával 
 
A program időpontja: 2019.08.19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
Az augusztusi forróság ellenére sokan eljöttek kiscsőszre, hogy Erdély egyik legismertebb 

zenekarával, a Magyarpalatkai Bandával töltsék estéjüket augusztus 19-én. A zenekar Koncz Gergő 

prímással kiegészülve rövid koncerttel kezdte az estét. A hajnalig tartó táncház különlegessége, hogy 

mindvégig egyetlen tájegység (természetesen Mezőség) muzsikájára lehetett szórakozni, táncolni. Ez 

a körülmény egyáltalán nem szegte kedvét a táncolni vágyóknak. Legalább ötször járták el újra és újra 

a palatkai rendet a kiscsőszi Táncpajtában. 

 



A győri Lippentő és a Szentendre 
Táncegyüttes gyermek és ifjúsági 

tánctábora 
 
A program időpontja: 2019.08.21-29. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 130 fő 
 
Több, mint tíz éve visszatérő vendégeink a Szentendre Táncegyüttes, a győri Lippentő Táncegyüttes 

gyermek és ifjúsági korosztályának tagjai, szüleik és a csoportok vezetői, Kocsis Enikő és Fitos Dezső. 

A csoportok idén is benépesítették az egész falut és megkoronázták a nyári táborsorozatot. Vezetőik 

mindvégig tetőfokon tartották a tábori hangulatot, rengeteg programot, játékot, szakmai eseményt 

adtak a táncoktatások mellett. A gyerekek kézművességgel, növényismereti programmal, 

vetélkedővel, lovas kocsizással, méta bajnoksággal tölthették az időt. A táncos foglalkozásokon 

főként erdélyi táncokkal, forgós-forgatós páros anyaggal és legényessel ismerkedtek. 

 

   

   

 



A Fitos Dezső Társulat felkészülő tábora 
 
A program időpontja: 2019.08.29-09.01. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
Az ország egyik legismertebb táncegyüttese, a Fitos Dezső Társulat ismét Kiscsőszön tartotta a 

szezonra felkészítő tánctáborát Fitos Dezső és kocsis Enikő vezetésével. A csapat a következő időszak 

tervezett táncainak anyaga mellett a meglévő műsorok táncanyagait is gyakorolta a négy napos 

intenzív program során. A tábori programból természetesen nem maradhatott ki a Somló egyik 

borpincéjének meglátogatása, ahol Szabó László, a Bozót Táncegyüttes tagja fogadta a mulatozni 

vágyó fiatalokat. 

 

 

 

 

 



Programok a közeljövőben, felhívások 

Együttélésben 

Táncoktatás, kisfesztivál, családi kulturális nap Ajkán. 

Kedves Néptáncosok! 

Ezennel szeretettel meghívunk benneteket egy jó hangulatú kulturális napra és az ennek keretében 

megrendezésre kerülő néptánc oktatásra, mely 2019. szeptember 21-én, szombaton kerül 

megrendezésre Ajkán, az Agóra terén (Szabadság tér) 

A rendezvény kézművesek és őstermelők vásárával tarkított, színes népművészeti nap, melynek 

keretében sok színpadi program, gasztronómiai különlegesség, gyermek és családi esemény 

megjelenik az Agóra szabadtéri színpadán és a rendezvénysátorban. 

Felhívjuk a néptáncosok figyelmét egy különleges táncos csemegére. Az erdélyi testvéregyesületünk, 

a Pipacsok vezetője, László Csaba és Párja szabad részvétel mellett, három órás néptánc oktatást tart 

egy alig ismert falu, Bún táncaiból.  

A táncoktatást délelőtt 10.00-tól, 14.00 óráig tervezzük a rendezvénysátor alatt (deszkapadlót 

építünk). A részvétel ingyenes, de előzetes visszajelzést kérünk. 

A táncoktatást követően, délután hangulatos programok várnak mindenkit, melyekről a 

www.hidakforum.hu honlapon olvashattok. Az est díszvendége Ferenczi György és az 1-ső Pesti 

Rackák. A tánctanítás résztvevői számára a helyszíni gasztro-sátornál étkezést biztosítunk. 

Jelentkezni szeptember 16-ág, az alant található jelentkezési lap visszaküldésével lehet. Kérjük, a 

jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu e-mail címre küldjétek! 

Jelentkezési lap 

Együttélésben – táncoktatás (Bún táncai) 

Ajka, Agóra – 2019. szeptember 21. 10.00-14.00 

Jelentkező(k) neve(i): 

Jelentkező(k) telefonszáma: 

Jelentkező(k) e-mail címe: 

Keltezés, aláírás:  

 

http://www.hidakforum.hu/
mailto:cimbi@iplus.hu


FELHÍVÁS! 
Országos Ifjúsági Szólótánc Felkészítő 

Székesfehérvár, 2019. október 5-6. (szombat-vasárnap) 
 

A verseny fórumot teremt az Ifjú korú néptáncosoknak arra, hogy számot adhassanak 

eredeti néptánc ismeretükről, annak újra alkotásáról, valamint magas színvonalú egyéni 

előadásmódjukról. 

Természetesen a felkészítőre az is jelentkezhet, aki a versenyen nem szeretne indulni, 

csak a táncanyagban szeretne elmélyülni. Korcsoporton kívüli idősebb táncosok, oktatók 

jelentkezését is elfogadjuk. 

A Martin György Néptáncszövetség – Budapesten 2019.szeptember 20-21. 

A Szabadművelődés Háza az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel 

közösen - Székesfehérváron 2019.október 5-6. ad lehetőséget felkészülésre. 

 I. korcsoport: 2004-2003-ban születettek/15-16 évesek 
 II. korcsoport: 2002-2001-ben születettek/17-18 évesek 
  

Férfiszóló:  
I. korcsoport  - Felcsíki férfitáncok – (Kádár Ignác „Náci”) 
II. korcsoport  - Györgyfalvi legényes vagy legényes és verbunk – (Busai Norbert) 
Páros szóló:  
I. korcsoport  - Felcsíki lassú és sebes csárdás – (Kádár Ignác „Náci” és Nagypál 
Anett)  
II. korcsoport  - Györgyfalvi csárdás és szapora – (Busai Norbert és Busai 
Zsuzsanna) 
 

 A felkészítő részvételi díja: 3.500,- Ft/fő/nap 

(A részvételi díj, szállás valamint az étkezési díjakat nem tartalmazza!) 
 

Jelentkezési határidő: 2019.szeptember 25. 
 

hahnkakas@yahoo.com 

Mobil: 30-217-23-30 

Jelentkezési lap: www.aszmh.hu 

 

https://www.martinszovetseg.hu/a-xi-orszagos-ifjusagi-szolotancverseny-elozetes-kiirasa/ 

                                                    

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aszmh.hu%2F&h=AT1flUCW3SGHZ0aXa9tekCNPyV40UagaQMwaKEMqh7DmaA1rhYVW8ok1EfyqG3Ln2GQHAF_VpllioOydL-cGmW_Fc7HCH4Qaa8jFcmdlgDKznFXLsDzfHZ_Q5uMqGT6cIdY
https://www.martinszovetseg.hu/a-xi-orszagos-ifjusagi-szolotancverseny-elozetes-kiirasa/


 



 



 

 



 



 


