Hidak Hírlevél 2019. április-május

Telt ház a nyári programokon
Kedves Barátaink!
Szokásos nyári táboraink hirdetése kivételesen kimarad a hírlevelünkből,
mert minden tábor megtelt. Örömmel értesítünk benneteket, hogy közben
zajlik a kézműves alkotóház építése, mely Kiscsősz ékessége lesz. Jövőre már
ez az épület is hadrendbe áll, szeretettel várjuk az alkotni vágyó
mesterembereket.
Az elmúlt két hónap programjairól alább olvashattok tájékoztatást.

Szabadegyetem a gazdálkodásról
Program helyszíne: Csögle
Program időpontja: 2019. 04.10-12.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 40 fő

Nagy érdeklődés kísérte több naposra szervezett szabadegyetemi programunkat, melyet Csöglén, a
Faluházban rendeztünk meg, a csöglei Önkormányzat és a helyi civilek hathatós segítségével. A
programra minden napon harminc fölötti volt a visszatérő érdeklődők létszáma. A falusi
növénykultúrák termesztésének praktikái mellett rengeteg információ hangzott el a speciális
növénytermesztési területekről (gyógynövény, egészséges zöldség, gyümölcs, növényvédelem, stb.
Az előadók a szakma kiválóságai voltak, akiket nagy érdeklődéssel hallgatott a közönség.

Sikert arattunk a „Hajlik a meggyfa” szennai
énekversenyen
Program helyszíne: Szenna
Program időpontja: 2019. április 13.
Program szervezője: Együd Árpád Kulturális Központ, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 200 fő

A csöglei általános iskola tanulói, akik egyben az Élő Forrás Dalkör tagjai is, sikerrel álltak helyt
Szennában, a Hajlik a meggyfa című regionális népdalversenyen. Gáncs Andrea tanárnő vezetésével
öt énekes nevezett be a versenyre egyéni és csoportos formákban is. A verseny kiemelt színvonalú
volt, több produkció országos szinten is elismerésre méltóan szólalt meg. Ebben a körben különösen
örültünk annak, hogy kis küldöttségünk fényesen csillogó eredményt ért el. Három arany és két ezüst
minősítéssel büszkélkedhettünk, de a csoportos éneklésben minden kisdiákunk kiérdemelte az arany
minősítést is. Versenyzőink: Kövi Dóra, Kövi Veronika, Bognár Boglárka, Tóth Nóra, Erdélyi Johanna.

XVI. „Bakony Virágai” szólótáncverseny díjazottai
Várpalota
2019. április 14. vasárnap
Szakmai Zsűri: Taba Csaba – Fejér Erika
korcsoport: 10 éves korig
Kozó Hanna
Kísérő: Varga Milán KÜLÖNDÍJ!
/ Litér, Zöldág
Bognár Boglárka – Vér Vivien
/Élő Forrás, Kiscsősz
Fekete Boróka – Bubán Máté
/Lenvirág, Budakalász
Frey Diána – Völgyi Zselyke
/Sajnovics János AMI, Tordas
Péter Borbála – Sármay Jázmin
/Sajnovics János AMI, Tordas
korcsoport: 11 év – 14 év
Kovács Noé
/Pesovár Ernő AMI, Szombathely
Turú Gergely – Benkő Gréti
/Sajnovics János AMI, Tordas
Péter Szabolcs
/Sajnovics János AMI, Tordas
Harkány Dániel
/Hajnalcsillag, Kőszeg
Frey Dávid – Varga Lotti
/Sajnovics János AMI, Tordas
Kerényi Kristóf – Kúti Eszter
/Sajnovics János AMI, Tordas
Lehner Flóra Anna – Sinkó Szabolcs KÜLÖNDÍJ! /Szín-Vonal AMI, B.tördemic
Oláh Milán
/Hajnalcsillag, Kőszeg
Kerényi Balázs – Diósi Csenge /Sajnovics János AMI, Tordas
Bozzai Blanka – Pozsgai Nóra /Pesovár Ernő AMI, Szombathely
Istók Zselyke – Kravecz Máté
/Lenvirág, Budakalász
korcsoport: 15 év – 18 év
Nagy Gergely – Horváth Boróka Gyöngy KÜLÖNDÍJ! /Pesovár Ernő AMI, Szombathely
Kellermajer András Bendegúz
/Pápa
Oláh Máté – Máté Csenge
/Hajnalcsillag, Kőszeg
Gyurinka Vince
/Lenvirág, Budakalász

korcsoport: 18 év felett
Csollány Boglárka
Kísérő:Csollány Csaba /Ungaresca, Szombathely
Nagy Evelin – Horváth Anikó
/Hajnalcsillag, Kőszeg
Horváth András
/APTE, Ajka
Pap Edvin – Sztarácsek Jázmin
/APTE, Ajka
Heverdle Emese – Csernus Mihály
/Mente, Budapest
Bognár Máté – Sárkány Dóra
/Cserregő, Várpalota
Halmai Réka – Hermesz Benedek
/Lenvirág, Budakalász
Csuti Péter
/Siófok
Bári Boglárka – Blanárik Viktor KÜLÖNDÍJ!
/Pápa

Táncelőadás Káptalanfán
Program helyszíne: Káptalanfa
Program időpontja: 2019. április 15.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 100 fő

Viseletes néptánc előadást rendezett a Káptalanfán működő kis néptánccsoportunk, mesterük Szabó
Sándor vezetésével. Előadásunk célja a magyar néptánc népszerűsítése a gyermekek körében és az
általános iskolai közösségek erősítése ezáltal. A táncműsor várható haszna lesz, hogy gyarapodik az
ide járó gyermekek létszáma.

Minden Magyarok Kiscsőszön
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. április 18
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 20 fő

A Minden Magyarok Tánca élményei után, április 18-án, hétfőn Kiscsőszre vártuk azokat a
barátainkat, akik nem indultak haza azonnal Nyugat-Európába, vagy a tengerentúlra. Nagy
örömünkre jó néhányan elfogadták a meghívásunkat, így egy igazi nemzetközi beszélgetés és táncház
zárta ezt a szép hétvégét. Vendégeinknek főzőcskézést, lovas kocsis erdei kirándulást és táncházat is
szerveztünk. Az esti mulatságban a Somló Banda muzsikált.

Tavaszi hagyománytábor a régió gyermekeinek
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. április 17-20.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 40 fő

Régi hagyomány már, hogy az Egyesületünk látókörébe tartozó iskolás gyerekeknek tavaszi szüneti
táborozási lehetőséget ajánlunk fel. Idén is megszerveztük táborunkat, melyre a falvak kis iskoláinak
gyermekei jöhettek. A programban a néptánc oktatás mellett népi kézművesség, játékos vetélkedő is
szerepelt. A záró napon Écsi Gyöngyi előadását élvezhették a táborozók. A tábort vezető kollágák,
Sánta Mária, Szabó Sándor és Milos Dávid mindent megtettek, hogy végig érdekes, színvonalas
programmal tegyék emlékezetessé az együtt töltött időt. Különleges esti programként
bátorságpróbán is részt vehettek a gyerekek, melyet nagy élménnyel meséltek szüleiknek.

Barátság, összetartás segítette a tüzelő
összegyűjtését
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. április 22.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Bozót Néptáncegyüttese
Érintettek száma: 20 fő

Meglepetéssel szolgáltak a Bozót Néptáncegyüttes tagjai Húsvét hétfőn. Egyesületünk fagyűjtési
programja a téli tüzelő előteremtését szolgálja. A munkálatok sürgőssége miatt Húsvét hétfőn,
locsolás után is mennünk kellett az erdőre dolgozni. A Bozót tagsága csendes szervezőmunkával
jelentős munkacsapattal jelent meg meglepetés-szerűen az erdei helyszínen. A hirtelen jött
létszámnövekedésnek köszönhetően mindössze három óra kellett a területen még szerteszét fekvő
faanyag összerakásához és a gallyak kupacolásához. Lám, ez a délután is bizonyítja, hogy az egykor
még természetes módon működő kaláka munka mennyire erősítette egy falu társadalmának belső
kohézióját és mennyire felgyorsította az elvégzendő munkálatokat.
Köszönjük a segítséget, ígérjük, hogy együtt melegedhetünk majd a kályha mellett!

Locsolkodás szekéren
Program helyszíne: Tapolca
Program időpontja: 2019. április 22.
Program szervezője: Tördemic Néptáncegyüttes – partner: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő

A Tördemic Néptáncegyüttes a hagyományőrzés jegyében idén lovas kocsin indult locsolkodni a
tapolcai leányokhoz. A kocsit és a lovakat az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület biztosította. A
hajtó Szakos Ferenc, egyesületünk tagja volt. A fiatalok reggel kilenctől kora délutánig járták a várost
népviseletben, régi locsolóversekkel és illatos kölnivel kedveskedve a lányoknak.

Fesztiválon jártunk Székelyudvarhelyen
Program helyszíne: Erdély, Székelyudvarhely
Program időpontja: 2019. április 24-28.
Program szervezője: Kékiringó Alapítvány
Érintettek száma: 1000 fő

Emlékezetes napokat töltött Székelyudvarhelyen és térségében az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület által szervezett küldöttség. Egy busznyi válogatott néptáncossal utaztunk a Kékiringó
Alapítvány által szervezett fesztiválra. A Kiscsőszön működő Bozót Néptáncegyüttes tagsága az egész
Somló-Ság régiót képviseli, hiszen e terület településeiről verbuválódott. Ez a csoport fogadta maga
mellé a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes és a Dunántúl Népi Kommandó tagságának egy részét. A

fesztivál több részprogramból állt, melyek helyszínei is változtak. A résztvevők köre széles volt, hiszen
a sok helyi néptánccsoport mellett Felvidék, Ausztria, Délvidék és az Anyaország magyarsága is
képviseltette magát.
A csütörtöki napon több kulturális helyszínt látogattak meg a résztvevő együttesek. A közel kétszáz
fős kirándulócsoport Szejkefürdőn Orbán Balázs emlékhelyét látogatta meg, majd Szentléleken a
helyi iskola tanára mutatta be a Tájház értékeit. Korond bevásárló programját a hegyi falu, Pálpataka
meglátogatása követte. Ez a Falu Korondtól hat kilométerre, a havasokban található, elrendezése
tanyás jellegű, lakosai egykori korondi székelyek. Itt fogadott minket a falu kocsmárosa, Lőrintcz
Ágoston és családja, akik megszervezték, hogy az eltöltött órák emlékezetesek legyenek. Este nyolc
órakor elkezdődött a néptánc gála, melyen a fesztivál szereplői mellett a pálpataki Csezege
Néptáncegyüttes is fellépett. Különleges pillanatok voltak Hajas Ferenc táncai, hiszen egyedüli idős
adatközlőként lépett színpadra. A műsor a fából készült régi Kultúrházban zajlott, valódi falusi
miliőben. Az előadást zsúfolásig telt nézőtér ünnepelte, majd éjfélig tartó táncház következett.
Pénteken a délutáni órákban kezdődött a vendég néptáncegyüttesek és a meghívó Kékiringó közös
gálaműsora, mely az udvarhelyi Művelődési Központ színháztermében zajlott. Több száz néző
élvezhette a közel három órás gálát. Szombaton látványos zenés, dalos felvonulással kezdődött a
program, ahol a térség gyermek és ifjúsági néptáncosai is megjelentek, így a szereplők létszáma közel
háromszáz főre nőtt. A fesztivált ezen a napon is magas színvonalú gála zárta, amelyen – az előző
napokhoz hasonlósan – a Bozót Néptáncegyüttes és a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes is fellépett,
nagy sikert aratva. Az esti órákat fergeteges táncházi mulatságban tölthették a résztvevők. A székely
muzsikusok mellett a vajdasági Csalóka zenekar húzta a talpalávalót.
Köszönjük a szervezést és meghívást a Kékiringónak és személyesen Both Arankának, a tánccsoport
vezetőjének.

A csöglei dalosok megint remekeltek
Program helyszíne: Celldömölk
Program időpontja: 2019. április 26.
Program szervezője: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Érintettek száma: 100 fő

Az Egyesületünk dalkörében éneklő csöglei általános iskolások ismét remek eredményt értek el egy
jelentős szakmai eseményen. Gáncs Andrea tanárnő vezetésével vettek részt a Kemenesaljai Ifjú
Tehetségek Művészeti Fesztiválján. A dalkör a Zsűri döntése alapján Különdíjban részesült. A
gyerekek bakonyi népdalokkal varázsolták el a nagy létszámú közönséget. A rendezvényt és a sikert
követően nem maradhatott el a megérdemelt jutalom fagyizás sem.

Májusfát állítottunk
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. április 29
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő

Az Élő Forrás beszélgető körének tagjai májusfa állítását határozták el az áprilisi beszélgetésükön.
Borbács László a fa kiválasztása mellett annak héjazásában és díszítésében is kiemelkedő szerepet
vállalt. Az akác tartófára egy gyönyörű nyárfa tető került, így a fa mérete megközelítette a húsz

métert. A díszítésben a Bozót és a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttesek tagjai segítettek, a gyönyörű
táblát pedig iszkázi barátunk, Molnár Tamás adományozta. A csapat Üveges Zsolték panziójának
udvarán, Üveges Nórinak ajánlva állította fel a fát. A következő években szeretnénk minden kiscsőszi
eladó lánynak fát állítani.

Mediawave Együttlét
Program helyszíne: Komárom
Program időpontja: 2019. április 30 – május 5.
Program szervezője: Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány
Érintettek száma: 2000 fő

A Dunántúl talán legszínesebb kulturális együttléte ismét megrendezésre került a komáromi
Monostori Erődben és környékén. Büszkék vagyunk arra, hogy partnerként az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület is részese lehetett a program megvalósításának. A filmek fesztiváljaként
nemzetközileg ismert művészeti programsorozat a kultúra szinte minden szeletét felvonultatja, ezzel
az egyes műfajok, kulturális irányzatok képviselőit is közelíti egymáshoz, különleges, nagy értékű
közösséget alkotva ezáltal. Egyesületünk a népművészeti programok szervezésében és a
gasztronómiai élmények szerzésében volt érintett. Büszkék voltunk tagjaink, Bánhelyi József ,
Horváth Orsolya és Bánhelyi Judit közös fotókiállítására, mely a Mediawave központi helyszínén volt
látható. A győri székhelyű, „Köcsögök és Dudák” nevű baráti társaság és az Élő Forrás közösen
szervezte és bonyolította az immár sokadik alkalommal megvalósuló nemzetközi lakodalmat,
melynek ifjú Párja most Oroszországból és Franciaországból érkezett. A leány és legénybúcsú dalos,
zenés játékos programjait másnap az esküvő és a lakodalom követte, melyben három népzenekar is
segítséget nyújtott. Az esküvő a koppánymonostori szigeten, különleges, szinte őserdei környezetben
zajlott. A frigyet Écsi Gyöngy református lelkész erősítette meg szertartás formájában.
Egyesületünk részt vett a májusfa felállításában és az esti táncházak megvalósításában is. A konyhán
Hahn-Kakas István kollégánk mellett Kovács Norbert Cimbi és Milos Dávid táncos-szakács is
szorgoskodott. A kukták régi barátaink, Boldog Zoliék és Szakos Fecó voltak. Ceremóniamester és

mindent átlátó munkaszervező volt Kovács Krisztián Kiki, aki szabadidejében kisdobbal hirdette az
aktuális programokat.

I.Dél-Amerikai Magyar
Népzene és Néptánc Tábor
-Uruguay 2019Program helyszíne: Uruguay, Montevideo
Program időpontja: 2019. május 1-5.
Program szervezője: Tündérkert Néptáncegyüttes, partner az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 50 fő

A tánctábor 2019. május 1-5 között került megrendezésre, a résztvevők Argentína, Uruguay,
Brazília, Chile magyar tánccsoportjainak tagjaiból verbuválódott, melyre 2 pár táncoktató, és
4 fő zenész kapott meghívást.
Táncoktatók: Lengyel Szabolcs és Varga Friderika valamint Antal Áron és Janák Réka.
Zenekar: Rosonczy-Kovács Mihály, Pálházi Bence, Fazakas Albert, …. Dávid
Kollégámmal, Janák Rékávala haladó csoportban tanítottunk, ahol a már magasabb
mozgáskészséggel rendelkező táncosok jelentkeztek.
A napi menetrend az alábbiak szerint zajlott:
-Reggeli
-9:00-12:00 Táncoktatás

-12:00-13:00 Ének tanítás
-13:00 Edéd
-15:00-18:00 Táncoktatás
-18:00-20:00 Zeneoktatás
-20:000 Vacsora
-21:00 Táncház
A tánctanítások során Kalotaszeg egyik nagyhírű tánckultúrával rendelkező településéről,
Szucságról tanítottunk páros és legényes táncokat. Ennek során Újvári Sámuel csárdásával és
verbunkjával, valamint Csiszér József legényesével ismerkedtünk meg. A tanításban kiemelt
szerepet kapott a technikai felkészítés, részletesen elemeztük a szomszéd falvak táncaival
összevetve a tánc sajátosságait, apró mozdulatokat, amelyek magas színvonalúvá teszik az
említett adatközlők táncát. Megítélésem szerint ezeket jó színvonalon sajátították el a
táncosok, akik láthatóan nagy érdeklődéssel vettek részt a foglalkozásokon. Az esti
táncházakban gyakorolva magabiztosan használták a motívumokat, az oktatás során
tudatosított táncszerkesztési szokásoknak megfelelően.
Az egyik este audiovizuális tartalommal dúsított előadásban tartottunk Szucságról, valamint
a rokon kisnemesi falvak tánckultúrájáról ismeretterjesztő előadást.
A tábort rendkívül jó kezdeményezésnek, egyben sikeresnek tartjuka helyi magyarság az
anyaországiakat megszégyenítő módon ápolja, ismeri a magyar néptáncokat, a magyar
népzenét, megható ragaszkodásuk magyar gyökereikhez, és egyértelműen látszik a kultúra
mindent felülíró ereje a közösségnevelésben, a magyarság összetartásában szerte a világon.
Ezúton köszönjük nekik a lehetőséget, életre szóló élményeket, barátokat szereztünk e rövid
idő alatt is.

Helytörténeti vetélkedő, szabadegyetem
Iszkázon
Program helyszíne: Iszkáz
Program időpontja: 2019. május 11.
Program szervezője: Iszkázi Népfőiskola Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 100 fő

Elképzeléseinket felülmúlta nemrégiben Iszkázon megrendezett műveltségi vetélkedő sikere. A
térségünkből nyolc kistelepülés képviseltette magát, öt-öt fős csoportokkal. Az egész napos
ismeretterjesztő előadásokkal tűzdelt szellemi versengés rengeteg új ismeretet, értékes tudást adott
a résztvevőknek. A szervezők célja természetesen nem a versengés hangsúlyozása, hanem a
közösségerősítő együttlét és az értékekre való rávilágítás volt. A program során négy tartalmas
előadást hallgathattak meg a résztvevők. Mester Katalin távollétében írását kollégánk, Topár-Thán
Réka olvasta fel, a Somló és térsége szakrális helyeiről. a szintén devecseri Czeidli József tanár úr a
helytörténettel, történelmi emlékekkel foglalkozó előadást tartott. Boros Oszkár kollégánk Nagy
László költészetének mai helyzetét boncolgatta, míg a dobai Papp Zoltán a borászati kultúráról
beszélt. A csapatok a négy fő témáról szóló kérdéssorok mellett képfelismerő feladatokat, kvíz
kérdéseket és ügyességi feladatokat is kaptak. A vetélkedő fontos kiegészítése volt a gazdag
gasztronómiai programrész, melyben nagy hangsúlyt kaptak a helyi étel és
süteménykülönlegességek. A finomságok nagy részét az iszkázi asszonyok és férfiak produkálták,
emellett Kiscsőszről is érkezett néhány tálca különleges sütemény.
A vetélkedő Zsűrije a térség és a megye vezető szakembereiből állt össze. A kistérséget Vas Mónika
tanárnő, Jakab Petronella, közösségszervező képviselte. A Zsűriben ült még három ismert megyei
személyiség: Dr. Baloghné Uracs Marianna, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Veszprém Megyei Igazgatóságának igazgatója, Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti
Egyesület volt elnöke, Papp Tamás a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke.
A baráti együttlét során minden résztvevő gazdagodott. Az új ismeretek mellett elmélyülő
kapcsolatok is alakultak. A térség vállalkozásai, őstermelői, kézműves alkotói és a Lakitelek
Népfőiskola rengeteg adománnyal segített, így igazán gazdag ajándékcsomagokkal térhettek haza a
falvak csoportjai. A csomagokat minden résztvevő megkapta, emellett kiemelt elismerést kapott
Iszkáz csapata, akik harmadik helyezést, Doba, akik második helyezést és Tüskevár, akik első
helyezést értek el.
Különleges pillanatokat adott a három kulturális produkció: Dávid Eszter Nagy László versével
üdvözölte a vetélkedőt, a Rekettye Táncegyüttes mezőségi táncokkal, az Élő Forrás Dalkör pedig
magyarbődi és somogyi dalokkal emelte a hangulatot.

Kulturális fesztivál Kínában
Program helyszíne: Kína, Csungking
Program időpontja: 2019. május 13-20.
Program szervezője: Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület
Érintettek száma: 20000 fő

A Cifra Műhely csapata a Csungkingben lévő magyar Főkonzulátus meghívására érkezett
Kínába, hogy a magyar népi kultúra révén elmélyítse a keleti barátságunkat, bemutassa a
magyarok legszebb értékeit, a népzenét, néptáncot, népi kézművességet. Lévén, hogy baráti
egyesületről van szó, az a megtiszteltetés ért minket, hogy a turnén az Élő Forrás is
képviseltethette magát. A Főkonzulátus egy nemzetközi kiállítás keretében épített hatalmas,
látványos turisztikai standot, melyen a természeti, építészeti, gasztronómiai értékeink
sokasága mellett folyamatosan látható és hallható volt a szellemi kultúránk sok
különlegessége is. Erre kérték fel a küldöttségünket.
A rendezvénysorozaton részt vett Jakab István, a Parlament alelnöke és több magyar
üzletember, kereskedelmi, turisztikai cég képviselője is.
A Főkonzulátus vendégszeretetének köszönhetően több érdekességet is láthattunk, így
ellátogattunk egy pandaparkba is, ahol a kihalófélben lévő pandákat természetes
környezetükben vigyázzák. Előadásaink során mindvégig nagy szimpátiát és érdeklődést
tapasztalhattunk a helyi emberek részéről. Sikerült a magyar értékeket a kínai tömegek
szívébe ültetni.

Tüskeváron megújult a Művelődési Ház
Program helyszíne: Tüskevár
Program időpontja: 2019. május 22.
Program szervezője: Tüskevár Önkormányzata
Érintettek száma: 150 fő

A TOP fejlesztések első térségbeli támogatását Tüskevár község kapta a Művelődési Ház és
Önkormányzat épületének felújítására. Molnár Levente polgármester régóta pályázott az
épületre, álmai most megvalósulhattak. A kor követelményeinek megfelelő, magas
színvonaló épületegyüttest adhatott át a meghívott vendégekkel közösen. Nagy örömünkre
szolgál, hogy az ünneplésben mi is részt vehettünk, mint meghívott vendégek és az avatási
ceremónia fellépői. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja ezeknek a
térségi kulturális bázisoknak a támogatása, értékes programmal való megtöltése. Ebben a
munkában számíthat ránk Tüskevár is.

Bakony táncai – felnőtt továbbképzés
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. május 24.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő

Új táncélményekkel gazdagodhatott az a csoport, akik felnőtt érdeklődőként a Vastag
Richárd által vezetett bakonyi képzésre érkeztek. A továbbképzés egy eddig alig ismert
tánckultúra megvilágítását szolgálta. A vidékünk értékeit felvonultató hosszú hétvége első
napja tartalmasan telt. A képzésre a Somló Banda, Schneider Gyuszi és zenekara, illetve
Császár Dominik furulyás, dudás barátunk is eljött, így az oktatás mindvégig élő zenére
történt, majd zárásként szép muzsikákat hallhattak az érdeklődők. Az oktatás után késő estig
folytatódott a táncház a Közösségi Szállás ebédlőjében.

Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. május 25.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 500 fő

Ragyogó időben és mintegy háromszáz gyermek részvételével kezdődött a Fesztivál.
Több település iskolájának tanulói jöttek el a rendezvényre, így Berhida, Gógánfa,
Somlóvásárhely, Ostffyasszonyfa, Tüskevár, Jánosháza, Csögle, Káptalanfa, Győr, Kerta,
Devecser, a fiatalok csodálatos műsorral örvendeztették meg a közönséget. Szatmári, Palóc,
Mezőföldi, Moldvai, Rábaközi, stb. viseletekben járták a táncokat, többek között Sárközit,
Mátyusföldit, Vasi polgárit, Györgyfalvi legényest, Vasi polgári táncokat és még sok mást.
Gyermekzsivajtól volt hangos a környék. A talp alá valót a Kokas Banda, valamint Kalász Máté
és Bandája szolgáltatta.
Közben a szakács, segítőivel együtt készítette a finomságokat. Tárkonyos raguleves, roston
sült tarja sült burgonyával volt a főétel, desszertként folyamatosan sütötték a tócsit és a
lángost.
Ebéd közben csodálatos népdalokat énekeltek a lányok s legények, megörvendeztetve a
közönséget is.
Egészen estig tartott a rendezvény, kiváló hangulatban.

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. május 25.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 350 fő
Mintegy kettőszáz fős közönség előtt lépett közel százötven táncos, hét néptánc együttessel,
előadva kilenc produkciót, amik a következők voltak:
-Berhida néptáncegyüttes: Rábaközi táncok
-Bozót néptáncegyüttes: Moldvai táncok
-Cserregő néptáncegyüttes: „Őszutó Somogyban”
-TáncolKODO-k együttes: Szilágysági táncok
-Rekettye néptáncegyüttes: Mezőségi táncok
-Regős néptáncegyüttes: Andrásházi táncok
-Cserregő néptáncegyüttes: „Pünkösd jeles napján”
-Bozót néptáncegyüttes: Magyarbődi táncok
-Dunántúl Népi Kommandó: Somogyi, Mezőségi, Kalotaszegi táncok
A talpalávalóról Kalász Máté és bandája gondoskodott.
A fellépések az estébe nyúltak, de ezzel nem lett vége a programnak, hiszen következett a táncház,
ahol a közönség is bekapcsolódott az önfeledt mulatozásba. Szólt a zene, megkezdődött a nótázás.
A táncosok vezetésével ropták kifulladásig.

Májusfa kitáncolása
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. május 25.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 120 fő

Az rendezvény napján csodálatos napos időben kezdődött a fa kitáncolási ceremónia.
Mintegy harminc táncos vonult a panzió udvarára, több tucatnyi civil kíséretében, már
útközben zeneszóval.
Sokan érkeztek távolabbi vidékekről, más megyékből is.
Kovács Norbert az Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd röviden elmondta
milyen hagyománya van valójában a kitáncolásnak.
Ekkor a zenész banda elkezdte húzni a talpalávalót. A viseletes csapat táncra perdült és
hamarosan a közönség soraiból is többen csatlakoztak.
Pörögtek a szoknyák, járták a fiúk a bokázót, majd vegyes társaságok kezdtek kialakulni.
Több mint fél órán keresztül ropták.
Rövid szünet következett, hogy az amatőrök kifújhassák magukat, közben Kovács Norbert
ismét szólt a közönséghez.
Elmondta az Egyesület további programjait, beszélt a folyó beruházásokról, aztán szólt a
zenészeknek és folytatódott a mulatság.

Elszármazottak találkozója
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. május 26.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 90 fő
Az elszármazottak találkozóját, Bornenissza Jenő tanító születésének századik , halálának pedig
tizedik évfordulója emlékére szervezték meg. A tanító huszonöt éven keresztül szolgált a faluban
okosította a egykori nebulókat, akik közül ötven ketten részt is vettek e jeles eseményen.
Szentmisével kezdődött a program, majd megkoszorúzták az egykori Tanító emléktábláját, amely a
régi iskolaépület falát díszíti.
Ezek után átvonultak a sátorba ahol terített asztalok és finom ebéd várta Őket.
Ebéd után Bornemissza Tamás az egykori tanító fia tartott vetítéssel egybekötött előadást a család
életéről, édesapja munkásságáról.
Előadása után táncos, zenés műsor következett Kalász Máté és bandája, valamint az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület táncosainak előadásában.
A délután derekától aztán kezdődött a beszélgetés, a régi közös élményekről, történetekről, ez
egészen estig tartott.
A társaság úgy döntött végezetül, hogy többször meg fogják még rendezni ezt a fajta összejövetelt.

Pajta Szín-Ját-Szó Fesztivál
Program helyszíne: Kiscsősz
Program időpontja: 2019. május 26.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 110 fő
A rendezvény Kovács Norbert megnyitó beszédével kezdődött, amelyben elmondta, hogy ez egy
hagyomány teremtő rendezvény, majd következtek a csoportok, az amatőr csoportok az alábbi
előadásokkal:
-Hunyorgók bábcsoport: Savanyú Jóska és a tizenkét bakonyi betyár
- Fantázia színpad: Csiribiri komédiák
- Németbányai Bakonyi Betyárok: Betyárok határtalanul
- Sok-szín-pad Társulat: Zilahy Lajos, A szénapadlás
- Szó és Kép Színpad: A székely asszony meg az ördög
- Márkói Kamara TehátRum: A paradicsomjáró diák
-NEMZEDÉKEK Hagyományőrző Csoport Noszlop: Balázsolás
A szakmai zsűri feszülten figyelte az előadásokat és egyenként tanácsokat adott a társulatoknak.
A Zsűri tagjai, és a kiosztott díjak:
Rumi László rendező, báb- és utcaszínházi szakember
Kiss Tamás pantomim művész, koreográfus, drámapedagógus
Bakos Árpád zeneszerző, népi és jazz muzsikus
Tűzparipa díj, Gerlefészek díj, Cifraszűr díj, Kéz a kézben díj, Fészeklakó díj, Kikelet díj és 2019 legjobb
Pajta Szín-Ját-Szó ja díj.

Új közösségi teret avattunk Iszkázon
Program helyszíne: Iszkáz
Program időpontja: 2019. május 29.
Program szervezője:Iszkáz Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 150 fő

Manapság előtérbe kerül vidéken a közösségek építésének, újabbak létrehozásának
szükségessége. Fontos alapja ez a helyben élő emberek kulturális ellátásának. Iszkázon új
közösségi házzal bővült a falu által biztosított szolgáltatások köre. A pályázatból megvalósult
felújításnak köszönhetően több helyiségből álló, rendszeresen működtethető modern, mégis
falusias hangulatú létesítmény jött létre. Az épületben helyet kap a nyugdíjas klub, az Iszkázi
Népfőiskola Egyesület. A működtetéshez a település Egyesületünk együttműködését kérte.
Ennek első megnyilvánulásaként nagyszabású nyitó eseményt szerveztünk, melyen fellépett
a Zagyva Banda, a Fajkusz Banda és a térség néptáncos szólistái. A bemutató egyben
ismeretterjesztő előadás is volt, melyre több, mint száz néző volt kíváncsi.

Zenei ismeretterjesztő sorozat
Program helyszíne: Kiscsősz, Kerta, Töskevár, Csögle, Nagyalásony, Devecser, Somlóvásárhely,
Iszkáz
Program időpontja: 2019. május 29-30-31.
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 1000 fő
A rendezvény sorozat 29-én a kiscsőszi Pajtában kezdődött felnőtt közönség előtt, majd másnap
folytatódott a térség iskolásai előtt.
Rendhagyó módon nem a bemutatkozással kezdték a zenészek, hanem zenéléssel. Bevezetésül
kalotaszegi muzsika szólt, majd Kádár Ignác a Zagyva-banda énekese, harmonikása és
ütőgardonosa bemutatta a csapatot. A prímás Boda Gellért, brácsás Szabó András, nagybőgő Boda
Márton, cimbalom Tóth Sebestyén.
Pörgött tovább a műsor, közben pedig bemutatták egyenként a hangszereket, melyeket a
bátrabbak ki is próbálhattak.

A következő tájegységek zenéit mutatták be: Kalotaszeg, Elek, Vajdaszentivány, Felcsík, Szatmár,
Bag.
Ezek után következett a Szatmári botoló, melyben nem csak a muzsika szólt, de táncolt is Kádár
Ignác.
Szinte minden gyermek megmozdult, ki állva, ki ülve, de mindenki mozgott.
A program zárásaként előadtak egy hosszabb , Vajdaszentiványi cimbalomjátékot, amit vastapssal
díjazott a publikum. Természetesen ezt, a zenekar egy rövid ráadással köszönte meg.

Magas színvonalon zajlott az ajkai Bakony
Néptáncfesztivál
Program helyszíne: Ajka
Program időpontja: 2019. június 1.
Program szervezője: Nagy László VMK, Ajka-Padragkút Táncegyüttes
Érintettek száma: 1000 fő
Régi fényében tündököl a nagy múltú Bakony Néptáncfesztivál, amelyetmájus 31-én és június 1-jén
rendezett meg az Ajka-Padragkút Táncegyüttes és az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központ. A
nemrég felújított intézmény kiváló befogadó teret adott a rendezvénynek, amelyre az ország minden
részéből érkeztek néptáncegyüttesek. A fesztivál verseny jellegű, így szakmai zsűri is részt vett a
programon. A Zsűri tagjai (Delbó Krisztina, Deffend Irén, Árendás Péter, Varga János és Kovács
Norbert) hosszú vitában döntötték el a végeredményt, mely tükrözte a csoportok előadásainak
minőségét.

Megosztott harmadik helyezett lett a Fóti Művészeti Szakközépisakola csapata és a győri Regős
Néptáncegyüttes. Második díjat nyert a győri Kiscserókok Táncegyüttes, megosztott első helyet
kapott az ELTE Néptáncegyüttes és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes. Szólótáncosi különdíjat kapott
Sztarácsek Jázmin, Papp Edvin és Kilyénfalvi Áron. Az együttesi összteljesítményért különdíjat kapott
az ELTE Néptáncegyüttes és a Regős Táncegyüttes.
A fesztiválon idén is jelentős számú adatközlő vett részt Erdélyből, akik igezán értékessé varázsolták a
programot kiemelkedő előadásaikkal.
Külön meg kell említeni az Ajka-Padragkút Táncegyüttes péntek esti gáláját, melyen a helyi gyermek
és senior táncegyüttesek is szerepeltek, emellett erdélyi fiatalok is bemutatkoztak. A két napos
programban a Zagyva Banda, Németh Dénes, Koncz Gergely muzsikálása segítette a táncosokat.

III. Pálpataki Néptánc Tábor
2019. augusztus 5-11.
A táborozók megismerkedhetnek a falu kultúrájával, táncaival, táncéletével, népzenéjével,
népdalaival.
Gyakorló ifjúsági és felnőtt táncosoknak tanít pálpataki és fenyőkúti táncokat:
Antal Áron és Lőrincz Hortenzia
Az oktatások alatt és az esti mulatságokon muzsikál:
a Naszály Zenekar
Ezeken kívül a táborban lehetőség lesz énektanulásra, kézműveskedésre, lesz
szabadegyetemi előadás, szekértúra, parasztolimpia!
Az oktatások ideje alatt gyermekfelügyelet!
A tábor Pálpataka faluban lesz. (Korondtól 6 km)
https://www.youtube.com/watch?v=J8fSVZK_eaI&t=1055s
Biztosított a napi háromszori bőséges étkezés (5-én csak vacsora, 11-én csak reggeli)!
Szállás:
- panzióban: 1, 3, 4 ágyas szobákban (közös mosdó) - 2 500 HUF/fő/éj (korlátozott)
- a felújított gyermeküdülőben, matracos tömegszálláson (korlátozott)
- saját sátorban az üdülő udvarán
Részvételi díj (táncoktatás, étkezés, népdaltanulás, kézműves foglalkozás, szekértúra):
sátorban: 6 000 HUF/nap; 30 000 HUF/hét
üdülőben: 7 500 HUF/nap; 37 500 HUF/hét
szállás nélkül: 5000 HUF/nap; 25 000 HUF/hét
- Erdélyieknek:
sátorban: 60 RON/nap; 300 RON/hét
üdülőben: 70 RON/nap; 350 RON/hét
szállás nélkül: 50 RON/nap; 250 RON/hét

Jelentkezés:
e-mail: lenviragte@gmail.com
tel.: +36 70 424 70 64
facebook: Pálpataki Néptánc és Életmód Tábor

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

