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Az elmúlt hónapok hírei 
 

Virágoznak tematikus közösségeink 
 
A program időpontja: 2019.01-03 hónap 
A program helyszíne: Kiscsősz és térsége 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
 
Az elmúlt évek pályázati sikerei nagy változásokat hoztak a helyi közösségek számára szervezett 

programok, szolgáltatások terén. Megszámlálhatatlan eseményt, szakmai alkalmat bonyolítunk 

különböző témák köré szerveződött közösségeink számára. A programokon a legkülönbözőbb 

korosztályok képviseltetik magukat. A néptáncos, mozgásos szakkörök mellett kézművesség, 

beszélgető klubok, önismereti tréningek, angol és számítógépes tanfolyamok, kertgondozó 

összejövetelek, szabadegyetemek zajlanak. 

    



 

 
Félévi vizsgafoglalkozások Győrben 

 
A program időpontja: 2019.01 hónap 
A program helyszíne: Győr 
A program szervezője: Élő Forrás AMI pedagógusai 
Érintettek létszáma: 130 fő 
 
 
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola győri kihelyezett tagozatainak tanulói számára is 
megszerveztük félévi vizsga foglalkozásaikat. Ezeken az alkalmakon a pedagógusok vezetésével 
adhatnak számot a növendékek az elmúlt félévben tanult táncanyagok elsajátításáról, ennek 
színvonaláról. A bemutató órákra a szülőket is meghívtuk, így kis előadás-szerű programként 
bonyolódtak le ezek a másfél órás események. A gyerekek nagy igyekezettel bizonyították, hogy 
érdemes volt táncórákra járniuk. A táncos képességek mellett a folklórban való jártasságukról is 
számot adhattak. 
 

   



Iskolai táncház sorozat  
 
A program időpontja: 2019.01. hónap 
A program helyszíne: Veszprém megye 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében általános iskolás korosztályú gyermekek és 
pedagógusok, szülők számára szerveztünk rendhagyó néptánc órákat a közeli térség településein. A 
szűkebb térségünk kiemelten hátrányos társadalmi állapota megköveteli, hogy a lehető legtöbb 
kulturális esemény segítse a gyermek korosztály szellemi fejlődését. A Hagyományok Házával kötött 
megállapodás keretében és Egyesületünk célkitűzéseinek is megfelelve minden évben jelentős számú 
hasonló programot szervezünk. A táncházakat, ismeretátadó foglalkozásokat egyesületünk 
táncoktató tagjai vezették. Január hónapban összesen kilenc ilyen alkalom volt: Ezek: Jánosháza (két 
alkalom), Ostffyasszonyfa, Devecser, Káptalanfa, Kerta, Csögle, Gógánfa, Sümeg helyszíneken 
kerültek megrendezésre. A táncházak célja a néphagyományhoz való közeledés, a tánc- és zenei 
kultúrával való megismertetés és a közösségi élmények, az összetartás erősítése a gyermekekben. 
Ezeken az alkalmakon a tanulók láthatják, hogy ez a kultúra is alkalmas a tartalmas szórakozásra, a 
felnőttek is élvezettel élik, alkalmazzák, tehát példaként emelhetik maguk után a gyerekeket. 
 

   

Országos Szólótáncfesztivál  
 
A program időpontja: 2019.01.18-20. 
A program helyszíne: Békéscsaba 
A program szervezője: Balassi Táncegyüttes Békéscsaba 
Érintettek létszáma: 1500 fő 
 
Amennyiben a jelentős létszámú versenyzői kör mellett az érdeklődő szakmai köröket és a közönség 
más rétegeit is figyelembe vesszük, a két versenynap alatt legalább ezerötszáz ember megfordult a 
békéscsabai Országos Szólótáncfesztivál helyszínén, a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az elmúlt 
évek hullámzásai után idén ismét hatalmas színvonal és kiváló szellemiség jellemezte a verseny 
minőségét. Az ország kiemelkedő fiataljai mérték össze tudásukat, nagy elismerést váltva ki a szakmai 
érdeklődők és a Zsűri tagjai részéről is.  
A verseny valódi küldetése a néptáncról szóló gondolkodás, a kultúránkhoz való emberi viszonyulás 
alapelveinek lehelyezése lehet. Éppen ezért fontos, hogy a szakma és az aktuálisan felkért zsűri 



milyen irányba tereli a szólótáncosokat megítélő közízlést… Az idei évben ez a terelgetés 
Egyesületünk elképzeléseivel is egyezett. Nézeteinket Kovács Norbert elnök képviselte a Zsűriben. 
 

 

Mesterükre büszke érdeklődő fiatalok 

„I Dance Hungary” 
 
A program időpontja: 2019.01.25. 
A program helyszíne: Fonó Budai Zeneház 
A program szervezője: Magyarország Barátai Alapítvány, partner: Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület 
Érintettek létszáma: 30 fő – közvetve kiterjed az egész világ kulturális életére 
 
„Az a zene, amelyet a magyar táncokhoz játszottak, már az első pillanattól kezdve magával ragadott, 
nagyon tetszett a hegedű és a nagybőgő különleges megszólalásmódja. Amikor Magyarországon 
megtapasztaltam, hogy mit is jelent a táncház mint társadalmi jelenség, még inkább elbűvölt ez a 
kultúra. Főképp a zenészek és a táncosok közötti aktív, élő kapcsolatot tartom egyedinek, aminek 
során együtt teremtik meg a táncot. Nagyon megkapó, hogy emellett azok az emberek is részesei a 
táncháznak, akik épp nem táncolnak, csupán jelen vannak, a barátaikkal beszélgetnek vagy nézik a 
táncosokat. A magyar táncház tehát egy igazán tartalmas társadalmi esemény.” 
 
Kenneth Tse,  
Magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett Hong Kong-i tánckoreugráfus, együttesvezető  
(Papageno) 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány bemutatja:  
„I Dance Hungary”  
Your first steps to Hungary 
Elindul a táncházmozgalom magyarul nem beszélő közösségének hiánypótló online felülete, az 
idancehungary.hu 
 
A huszonegyedik századra a táncház mozgalom a magyar diaszpóra egyik legfontosabb 
megtartóerejét adja, sőt, általa olyanok is elkezdenek a magyar kultúra iránt érdeklődni, akiknek 
semmilyen más kötődésük nincsen Magyarországhoz. Az „I Dance Hungary” programot elsősorban 

http://idancehungary.hu/


nekik szánjuk, hogy érezzék: ők is a magyar nemzet, a táncház mozgalom értékes, és megbecsült 
tagjai. 
  
Állandó stáb: 
Megvalósító: Magyarország Barátai Alapítvány 
Ötletgazda, művészeti vezető: Rosonczy-Kovács Mihály, Junior Prima-díjas népzenész hegedűs, a 
Hungarian Folkembassy vezetője, a Fonó Budai Zeneház megbízott nemzetközi irodájaként működő 
Philidor Intézet ügyvezetője 
 
Táncszakmai vezető: Kovács Norbert „Cimbi”, Örökös Aranysarkantyú-díjas táncos, az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület elnöke 
 
felvételek: Tímár Mátyás 
arculat: Kálmán Luca 
fordítás: Dobi Gábor 
partnerek: Hungary Today, Fonó Budai Zeneház, Hungarian FolkEmbassy 
Sajtóbemutató: 2018. január 25. 10:30: Fonó Budai Zeneház 
Honlapindító táncház: 2018. január 26. 20:00 Fonó Budai Zeneház (Bozzay Zina lemezbemutató 
koncertje után) 
 
 

   
 

Megyénk népművészeinek ünnepe 
Devecserben 

 
A program időpontja: 2019.02.02. 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület, partner: Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület kiemelkedő színvonalú kiállítással mutatkozott be a 

devecseri Kastély termeiben. A kiállításhoz kapcsolódóan szakmai konferencia és ismeretátadó 

népművészeti előadás is megrendezésre került. A kiállítási anyaghoz az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület szűrök és subák biztosításával is hozzájárult. Emellett vállaltuk a néptáncos és népzenei 

programrész megvalósítását, illetve egy előadás megtartását is a konferencia keretében. A kiállítás 

megnyitóra a vártnál nagyobb volt az érdeklői létszám, majd a konferencia is telt házzal zajlott, a 

Kastélykönyvtár dísztermében. Az Élő Forrás különleges műsorral kedveskedett a vendégeknek. A 



Szabó Csaba által vezetett, Badacsonytördemicről érkezett fiatal kamara csoport a saját vidékünk 

népszokásaiból és táncaiból mutatott be egy csokorra valót. A fiatalok a Színvonal Alapfokú 

Művészeti Iskola és a Tördemic Néptáncegyüttes tagjai is egyben. A műsorban Császár Dominik és 

Borzavári Róza dudán, furulyán, hegedűn szólaltatta meg a Bakony népzenéjét. Meglepetésként 

Szabó Csaba és Kovács Norbert táncmesterek is táncra perdültek. A vonós muzsikát a soproni Fajkusz 

Banda szolgáltatta, akik a saját térségük dallamai mellett Rábaköz zenéjéből is ízelítőt adtak. 

   

 
Ismeretterjesztő néprajzi előadás sorozat a 
Bakony - Balaton-felvidék hagyományáról 

 
A program időpontja: 2019.02.-07-08.  
A program helyszíne: Veszprém megye 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
 
A veszprémi Gerence Néptáncegyüttes és vezetőjük, Vastag Richárd szakmai segítségével szerveztünk 
előadássorozatot a térségünkben. Vastag Richárd a Bakony – Balaton-felvidék néphagyományának 
elkötelezett gyűjtője, kutatója. Munkája során rögzítette, újraalkotta a tájegység még fellelhető 
táncmotívumait, melyekből mára élvezetes, változatos anyag állt össze. Ezt a táncos és zenei anyagot 
rengeteg néprajzi információval fűszerezve mutatták be a Gerence tagjai, a Banda nevű zenekar 
kíséretével. A program 
A programban farsangi bábozást, borzavárisibirizést, szentgálidusolást láthattak a nézők 
hangszerbemutatókkal, viselet bemutatóval és a végén táncoltatással. 
Az előadás időpontjai, helyszínei: 
2019. február 7. 9.00 Csögle, Faluház (gyerekeknek), 17.00 Csögle, Faluház (felnőtteknek), 2019. 
február 8. péntek, 11.00 Devecser, Művelődési Ház (gyerekeknek), 17.00 Nagygyimót, Faluház 
(felnőtteknek) 
A rendezvények olyan helyszíneken zajlottak, ahol a kulturális ellátottság alacsony szintű, de az 
emberek érdeklődése megvan a hasonló programok iránt. Minden előadás nagy érdeklődés mellett 
történt meg, a közönség a bemutatók végén táncra perdülve közösen zárta a fellépőkkel a 
programot. 
 



    
 

    

 
 

Farsang és táncképzés Kiscsőszön  
 
A program időpontja: 2019.02.09. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Hagyományos módon idén is megrendeztük a kiscsőszi farsangi programsorozatot, melynek része 

volt egy nagy érdeklődésre számot tartó táncképzés is. A rendezvény évtizedes múltra tekint vissza és 

egyre népszerűbb a néptáncos szakma köreiben. A nap folyamán a disznóvágás falusi formáját 

követhetik végig az érdeklődők, a levágandó állat kiválasztásától egészen a sült kolbász 

megkóstolásáig. A reggel órákban két disznó került levágásra, majd megkezdtük ezek feldolgozását. 

Vendégeink között jeles néptáncosok, régi barátok voltak a régióból, más vidékekről és a határon 

túlról is. A délutáni órákra elkészültek a finomságok. Hahn-Kakas István néptánc pedagógus, 

szakácsmester barátunk jóvoltából a közönség orjaleves, pecsenyéket, belsőségekből készült 

finomságokat, hurkát és kolbászt is kóstolhatott. A hangulatról a Dűvő zenekar gondoskodott, akik 

egész nap fáradhatatlanul muzsikáltak. 

A Faluházban eközben széki táncokat tanult az a nyolcvan jelentkező, aki Szabó Szilárdtól és 

leányától, Rubinkától szerette volna ezt a régi táncos elsajátítani. A képzés résztvevői nagy örömmel 

fogadták a magas színvonalú és lélekkel teli oktatást. 

Délután öt órakor álorcás felvonulással, játékos farsangi szokásokkal és kiszebáb égetéssel 

köszöntöttük el a telet, hívtuk életre a tavaszt. Az utcai programot követően néptáncos gálát 



nézhettek meg az érdeklődők a Faluházban. A zsúfolt nézőtér előtt Devecser város iskolás 

néptáncosai és a Dunántúl Népi Kommandó tagjai mutatták be tudásukat, nagy sikert aratva. Az 

előadást közös disznótoros vacsora és hajnalig tartó bál követte. A bál díszvendége az időközben 

megérkező Magyarpalatkai Banda volt, akik hajnali négyig húzták a jó mezőségi muzsikát.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanulmányút, kapcsolatépítés Lakitelek 
környékén 

 
A program időpontja: 2019.02.22-24. 
A program helyszíne: Lakitelek 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
 
Egyesületünk tagsága, táncoktatóink, csoportvezetőink közös tanulmányútra utaztak február végén. 

Az utazáson határon túli partneri körünk is képviseltete magát. Célunk egy olyan táncegyüttessel való 

találkozás volt, melynek célja elsősorban a közösség belső építése, nem pedig a sikerre való törekvés. 



A Lakiteleken működő Kösöntyű néptáncegyüttes éppen ilyen szemléletben működik. Érkezésünkkor, 

pénteken Lezsákné Sütő Gabriella, a Lakitelek Népfőiskola és egyben a Táncegyüttes vezetője 

fogadott bennünket. Bemutatta a Népfőiskola tevékenységét, célrendszerét és a folyamatban lévő 

fejlesztéseket, eközben mesélt a táncegyüttes tevékenységéről is. 

Szombaton a kecskeméti Cifra Palota avar kori gyűjteményének kiállítását néztük meg, majd a 

délutáni órákban Békésszentandrás tájházával és az azt működtető civil szervezettel ismerkedtünk. 

Kora este találkoztuk a Kösöntyű Néptáncegyüttessel. A csoport háromtagú zenekart is hozott 

magával, így alkalmunk volt egy közös táncházon is élvezni az együttlétet. A csoport tagjai láthatóan 

elkötelezett néptáncosok, annak ellenére, hogy nem nyertek kiemelkedő szakmai díjakat és nem is 

törekedtek ezek megszerzésére. Igazi, egészséges közösségként működnek, Fantoly Gyula kecskeméti 

táncmester vezetésével. A találkozó keretében Kovács Norbert elnök előadást tartott a Lakitelek 

Népfőiskola hallgatói előtt, melynek témája a diaszpóra magyarságának hagyományőrző 

tevékenysége volt. 

   

   

    



Nemzetközi önkéntes csoport látogatása  
 
A program időpontja: 2019.02.25. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
Világraszóló közösség alakult ki Kiscsőszön, a Bozót Néptáncegyüttes hagyományos esti 

foglalkozásán, melyet egy nemzetközi, önkéntes ifjúsági munkásokból álló csoport látogatott meg. Az 

Élő Forrás és a Fekete Sereg több éves együttműködése alapozta meg a látogatást, melyhez hasonló 

már többször is előfordult. A szakembereket a közösségi szállás termében fogadtuk, ahol előadást 

láthattak és hallhattak egyesületünk munkájáról és eredményeiről, illetve bemutattuk terveinket is. 

Ezt követően sétát tettünk a faluban, ahol a vendégek láthatták a hagyományos élet pillanatait és 

azokat az értékeket, melyekre helyi programjainkat alapozzuk. A vacsorát követően a Bozót 

Néptáncegyütteshez látogattunk. Kultúránk iránt érdeklődő vendégeink hamar elvegyültek a 

táncosok között és közel másfél órán át ropták velünk a moldvai és felvidéki motívumokat. Igazán 

emlékezetes találkozó volt. 

   

 

Falvak nyugdíjasainak találkozása 
 
A program időpontja: 2019.02.29. 
A program helyszíne: Csögle 
A program szervezője: Élő Forrás hagyományőrző Egyesület, Csöglei Nyugdíjasklub 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
 
Történelmi eseményen vehettek részt azok a közép-és nyugdíjas korú személyek, akik egy pályázati 

programunk révén szervezett találkozóra elmentek. Kiscsősz és Csögle közösségre vágyó lakói több 

évtizedes szünet után ismét meglátogatták egymást. A Csöglei nyugdíjasklub meghívására Kiscsősz 

idősei utaztak a szomszéd faluba, ahol a helyiek szíves fogadtatására találtak. Az asszonyok 

süteményekkel és más finomságokkal, a férfiak házi pálinkákkal, borokkal készültek a vendégségre és 

a vendégül látásra egyaránt. A szinte lakodalommá nőtt beszélgetés végül hosszú órákig zajlott, 

melynek keretében alkalom nyílt a születésnapot és névnapot ünneplők megköszöntésére is. 



Egyesületünk szervezésében Kovács Róbert, a devecseri Rendőrőrs körzeti megbízottja tartott 

előadást a térség biztonsági helyzetéről és a nyugdíjasok önvédelmi, vagyonvédelmi praktikáiról.  

 

Antológián szerepelt a Fordulj Kispej 
Lovam Táncegyüttes 

 
A program időpontja: 2019.március 2. 
A program helyszíne: Budapest, Operettszínház 
A program szervezője: Martin György Néptáncszövetség 
Érintettek létszáma: 700 fő 
 
A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes az Operettszínházban megrendezett Néptáncantológia 2018. 

című gálaműsorban szerepelt. Ez a gála a magyar amatőr mozgalom kiemelkedő bemutató 

eseménye, ahol az ország fesztiváljain bemutatott műsorszámokból válogatott alkotások kerülnek a 

nagy létszámú szakmai közönség elé. Idén együttesünk „Akkor szép a huszár” című koreográfiája is 

meghívást kapott. A program előtt Tordason gyakoroltuk át a táncokat és a megbeszélt sorrendeket. 

Zenei kíséretünket Porteleki László, Kalász Máté, Szabó Csobán Gergő és Fekete Antal Puma vállalta. 

 



Murguly Lajos születésnapját ünnepeltük 
 
A program időpontja: 2019.március 2. 
A program helyszíne: Nagyecsed 
A program szervezője: Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Minden idők egyik legismertebb verbunk táncosa ma is köztünk él és jó egészségnek örvend. Büszkék 

vagyunk rá, hogy az Élő Forrás felkérésének is többször eleget téve vendégeskedett, táncolt 

rendezvényeinken Murguly Lajos, nagyecsedi adatközlő. A híres táncos szerényen él, nem gondol az 

őt körüllengő különleges tiszteletre, ezért nem is számított arra, hogy hetvenedik születésnapján egy 

szép rendezvénnyel és közös ünnepléssel lepik meg a nagyecsedi néptáncegyüttes tagjai. Tóth Miklós 

a csoport vezetője és Andóné Kujbus Nóra művészeti vezető örök emléket nyújtó programot 

szervezett. Lajos bácsit először Miklós és Nagyecsed Polgármestere köszöntötte, majd a táncélet jeles 

képviselői rázták meg sorban a jobb kezét.  

Murguly Lajos meghatottságában csak ennyit mondott a mellette álló Kokas Banda prímásának: 

„fordíts a rézhúrra!” 

 

 
Szólótánc verseny Kárpátalján 

 
A program időpontja: 2019.március 3. 
A program helyszíne: Tiszapéterfalva 
A program szervezője: Kokas Banda 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
A kárpátaljai néptánc és népzenei élet egyik kiemelkedő közössége, a kokas Banda által segített 

tiszapéterfalvi néptánc közösség szervezte meg a március 3-án lezajlott szólótáncversenyt, melyre 

sokan jelentkeztek a helyi táncosok közül, többen viszont a határ magyar oldaláról is beneveztek. A 

nagy lelki feltöltődést nyújtó programban elképesztő színvonalú táncos produkciókat láthattunk 



Kokasék kiváló zenei kísérete mellett. A rendezvény kezdetén az Ungvári Konzulátusról érkező két 

Diplomata mondott köszöntő beszédeket. A versenyt követően gálaműsorban élhettük át a térség 

zenéjének és táncainak szépségét, látva, hogy a nehéz politikai helyzet és a megélhetési problémák 

nem akadályozzák az értékes szellemi élet működését Kárpátalján. Egyesületünket Kádár Ignác, 

Hahn-Kakas István és Kovács Norbert is képviselte a zsűri soraiban. 

 

Népdalverseny Csöglén 
 
A program időpontja: 2019.03.07. 
A program helyszíne: Csögle, Faluház 
A program szervezője: Általános iskola Csögle, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
A Csöglei Általános iskola az Élő Forrás szakmai támogatásával valósította meg immár 

hagyományossá váló népdalversenyét, melyre a környék iskoláinak tanulóit vártuk. A verseny célja, 

hogy a magyar népdalt népszerűsítve mutassuk be a helyes éneklés módját és a tehetségeket helyi 

szinten is kiemeljük, kedvet hozzunk a daltanulás folytatásához. E céljaink megvalósításában egy ideje 

Navratil Andrea népdalénekes is segítségünkre van. Ezen a versenyen Ő volt a zsűri elnöke. A 

rendezvény díjkiosztása során kedves bíztatással, jó tanácsokkal látta el a versenyzőket. Büszkén 

könyvelhettük el, hogy az Élő Forrás Dalkörben és a csöglei iskolában éneklő tanítványaink 

legnagyobb része Arany, vagy Kiemelt Arany minősítést kapott. 

 



Bemutatkoztunk a Magyar Falvak Ma című 
konferencián 

 
A program időpontja: 2019.március 8. 
A program helyszíne: Alsómocsolád 
A program szervezője: Falufejlesztési Társaság 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
 
A Falufejlesztési Társaság minden évben ünnepség keretében adja át a kemény Bertalan díjakat a 

magyar falvak életben tartásáért, fejlesztéséért végzett munka elismeréseként. Idén március 8-án, 

Alsómocsoládon került sor a rendezvényre, melyet egy konferenciával is összekötöttek. A 

konferencia témacíme: Magyar Falvak Ma.  

Az előadók között a falusi élet hiteles képviselői, a falufejlesztés szakértői szerepeltek, ezért is volt 

számunkra különös megtiszteltetés a felkérés, melynek megfelelve Kovács Norbert előadást tartott a 

rendezvényen. Az előadás címe: Magyar Falvak, a kultúra és a nők szerepe. A gondolatok lényege 

tulajdonképpen a falusi közösség teljessége, a család és a kisközösségek belső működése körül 

forgott, melynek alapja természetesen az emberi lény, különösen az Anya, a család oszlopa és az a 

természetes műveltség, melyet a hagyományozódás hoz generációról-generációra. A rendezvény 

keretében átadásra kerültek az idei Kemény Bertalan díjak és pódiumbeszélgetés zajlott Eperjesi 

Tamás vidékfejlesztési szakember vezetésével. 

 

 

 
 



Szólótánc verseny Nyíregyházán 
 
A program időpontja: 2019.március 9. 
A program helyszíne: Nyíregyháza 
A program szervezője: Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
Hatalmas érdeklődés kísérte azt a szólótánc versenyt, amelyet a Free Dance Alapfokú Művészeti 

Iskola szervezett Nyíregyházán. A több korosztályt is érintő egész napos rendezvényen 

táncegyüttesek tagjai, művészeti iskolások és hagyományőrzők is részt vettek. Elsősorban 

természetesen Kelet-Magyarország tánckultúráját láthattuk kiemelkedő színvonalon. Egyesületünk 

tagságából Kádár Ignác, Hahn-Kakas István és Kovács Norbert képviseltette magát a zsűri tagjai 

között. 

 

 
Regionális szólótáncverseny Sopronban  

 
A program időpontja: 2019.március 11-12. 
A program helyszíne: Sopron 
A program szervezője: Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, Petőfi Sándor Általános és 
Művészeti iskola 
Érintettek létszáma: 400 fő 
 
A Nyugat-Dunántúli és a Közép-Dunántúli régiók egyaránt érintettek voltak a soproni néptánc élet 

kiemelkedő szervezői által megvalósított szólótáncversenyen, melyet az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület is támogatott. A hatalmas jelentkezői létszámra való tekintettel két napos 

programot kellett szervezni, így a három korosztály megoszlott, átláthatóvá vált a versenyprogram. A 



jelentkezők elsősorban a szűkebb régió művészeti iskoláiból kerültek ki. Mindhárom korosztályra a 

magas színvonal és a kiemelkedő táncos lelkesedés volt jellemző. 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület büszke fiatal tanítványunkra, Tima Mátyásra, aki első 

versenyén elnyerte a Figurás táncos díjat. 

Az Élő Forrás hagyományőrző Egyesületet a zsűriben Hahn-Kakas István és Kovács Norbert képviselte. 

 

 

 
Nemzeti Ünnep Csöglén 

 
 
A rendezvény időpontja: 2019. 03. 14. 
A rendezvény helyszíne: Csögle 
A rendezvény szervezője Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Csögle önkormányzata 
Érintettek száma: 200 fő 
 
 
TOP-5.3.1-16-VE1_2017-00018 számú pályázatunk keretében rendeztük meg térségi hatókörű 
március 15-i ünnepségünket Csöglén, az Önkormányzattal való együttműködésben. 
A rendezvény lovasok felvonulásával vette kezdetét, majd díszsorfalat álltak, emelve ezzel az 
esemény színvonalát. Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. Egyenruhás katonák zászlós bevonulása színesítette programot, ezután a közösen 
elénekelték a Himnuszt. 
 
Ünnepi megnyitót mondott Kustos Péter polgármester, majd Polgárdy Imre a Megyei Közgyűlés 
elnökének beszéde következett. Az Általános Iskola egyik kis diákjának szavalata tette még 
színesebbé az eseményt. Dr Kovács Zoltán, Polgárdy Imre és Kustos Péter leleplezték a kopjafát, 



melyet az Élő Forrás hagyományőrző egyesület készíttetett Hajas László székelyudvarhelyi 
fafaragóval. Ezek után következett a koszorúzás, ahol a díszvendégek kísérték a koszorúkat vivő 
katonákat. 
A Három történelmi egyház (katolikus, református, evangélikus) felszentelték a kopjafát, ezek után a 
megjelentek közösen elénekelték a Szózatot. 
A díszes ruhába öltözött lovasok felvezetésével a vendégek és a helyi lakosság átvonult a 
Kultúrházba, itt Dr. Kovács Zoltán a választókerület országgyűlési képviselője mondott köszöntő 
szavakat, ezzel megnyitva az ünnepi műsort. 
Az Élő Forrás dalkör ünnepi dalcsokra és a csöglei iskolások néptáncával kezdődött faluházi 
rendezvény, amit a Bozót néptáncegyüttes fergeteges tánca követett. A Fordulj Kispej Lovam 
együttes táncosai folytatták a gálaműsort, melyet Kalász Máté és népzenekara kísért. 
A rendezvény a finom falatokkal megterített asztaloknál folytatódott jó hangulatban, néhány pohár 
jóféle somlai bor mellett. 

 

 

     
 

 
 

 

 

 
 



   Hagyományok Háza Hálózat konferenciája 
Békéscsabán 

 
A program időpontja: 2019.03.20-22. 
A program helyszíne: Békéscsaba 
Rendező szervezet: Hagyományok Háza 

Partnerszervezetek: Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

   Békés Megye Népművészetéért Alapítvány 

   Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület 

 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
A Hagyományok Háza által kezdeményezett, de Békéscsaba népművészeti szervezetei által 

megvalósított három napos konferencia résztvevői messze nem voltak annyian, mint a fejlécben 

jelzett létszám. Azért fontos megemlíteni a további érintettek körét, mert a szervezők minden 

mozgósítható tagot, baráti szervezetet bevontak, ezzel is jelezve, hogy nagyon komolyan gondolják 

házigazda szerepüket.  

Élményekkel, új információkkal és tudással gazdagodva térhettünk haza a találkozóról, melynek 

legfontosabb üzenete: a hálózat ereje, kiemelkedő szintű működése példa értékű. Ereje pedig az 

alulról szerveződésben, a „terepmunkások” tudásában, tenni akarásában lakozik. 

A megjelent szervezetek különböző megközelítésekből mutatták be programjaikat, 

sikertörténeteiket, melyek valójában egymáshoz is kapcsolódnak, részben a Hagyományok Házának 

köszönhetően, részben saját belső kapcsolataik miatt. 

A program a konferencia mellett rengeteg kulturális élményelemet is tartalmazott. A Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület rögtönzött kiállításán kiemelkedő értékeket láthattunk a Balassi 

Táncegyüttes tagjai játékos népszokás-elemekkel gazdagított programot hozott. Helyi civilek 

segítségével lehetőségünk nyílt a csabai kolbász töltésének módját is megpróbálni. A második estén 

gálaműsoron ismerkedhettünk meg a térség nemzetiségeinek kultúrájával, mely egyedülállóan 

gazdag.  

Minta értékű szakmai esemény volt. 

    



    

 

„Házi” szólótánc verseny Kiscsőszön 
 
A program időpontja: 2019.03.28. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
Rendező szervezet: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 30 fő 
 
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges gyermekei számára rendeztünk kis körben 

szólótánc versenyt a kiscsőszi Faluházban. A rendezvényre csak a gyerekek, szüleik és az intézmény 

pedagógusai, néptánc oktatói voltak hivatalosak. Célunk egy verseny-szerű megmérettetés volt, ahol 

a gyerekek kipróbálhatják a szólótánc élményét, leküzdhetik izgalmukat és tanácsot kaphatnak a 

nagyobb helyszíneken zajló versenyeken való szerepléshez.  

Nyolc versenyző mutatta be produkcióját. Mindannyian nagyon felkészültek voltak, bár az izgalom 

hatásait érezhettük néhány produkción. A programot értékelő beszélgetés zárta, ahol minden 

versenyző személyes véleményt kapott a jelen lévő öt szakember mindegyikétől.  

A gyerekek ezzel az útravalóval készülhetnek az áprilisi Bakony Virágai Szólótánc Versenyre, mely 

Várpalotán kerül megrendezésre. 

 



"Mindannyian győztesek vagytok" - Fülöp 

Ferenc országos hagyományőrző 

szólótáncverseny. - Bag 
 

 

 

Szombat,hajnali négy óra. Az alsószoknyák kikészítve , a viseletek rendre lógnak a 

szobánkban. Megébredtünk, kotyogós kávé, beültünk a társainkhoz és útra keltünk Bagra. 

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség idén Bagon rendezte meg az országos Fülöp 

Ferenc hagyományőrző szólótáncversenyt.  

Megbecsüléssel, vidámsággal,egymás tiszteletével ,szeretetével, valamit a hagyományértés, 

hagyományőrzés legtisztább értékével jellemezhető a szombati nap hangulata.  

Éváéktól korábban kaptunk egy levelet,hogy negyven település negyvennégy együtteséből 

száznegyvennyolc fő pályázott a címre.Ennyien még soha.  

Mivel ebben még nem volt tapasztalatunk ezért - gondolom,mint mások-elvégeztük az utolsó 

simításokat és lelkileg próbáltuk felkészíteni magunkat. 

Megérkeztünk. Már akkor nagy szeretettel fogadtak minket a helyiek. A korai regisztráció 

után fegyelmezetten,de nagyon jó hangulatban nyolc órától elkezdődtek a próbák,majd egy 

órától élesben a verseny. Itt volt az első olyan érzésünk,ami példa lehet sok mindenki 

számára. Segítette,támogatta egymást a "versenyző" közösség. nem egymás 

legyőzése,egymás melletti előrejutás volt a cél. Ennyi alázatos ,mértéktartó táncossal egy 

helyen még nem találkoztunk sehol.  

Mondanom sem kell,igen csak jó zsűrit sikerült életre hívniuk a szervezőknek Németh Ildikó , 

Busai Norbert, Hégli Dusan, Végső Miklós és Karácsony Zoltán személyében.  

Az előadások elkezdődtek ,az órák teletek,de végig figyeltünk egymásra.Estére mindenki 

elfáradt. Sokan voltunk és hosszúra is sikerült  nap. 

Kicsit pihentünk,vacsoráztunk és következett a díjkiosztó. 

A sok-sok táncos csendben ,odafigyeléssel hallgatta a mesterek szavait .és szavainak 

jelentőségét.  

Németh Ildikó kiemelte,hogy a Bakony vidékének, tánckincsének tolmácsolása mennyire 

meglepte és milyen szép munkának tartja. Mi boldogan összenéztünk, ha semmi másért már 

ezért megérte "dolgoznunk". A hatalmas büszkeség pedig akkor ért bennünket,mikor 

kihirdették ,hogy Cziráki Ilma (Pötyi) és párja Fekete Róbert Fülöp Ferenc hagyományőrző 

díjban részesül. Prinner Döníz és párja Hegyessy Balázs pedig nagy dicséretben részesült 

Borzavár táncainak előadásáért. Hatalmas dolog ez együttesünknek és Veszprém megye 

táncközösségének. Köszönjük a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek az ember 

feletti munkásságát.Köszönjük,hogy részesei lehettünk ennek a remek napnak. Köszönjük a 

bagi együttesnek a példa értékű vendéglátást. Gratulálunk a közösségeknek és a díjazottaknak. 

A Jóisten éltessen mindenkit egészségben.  

 

Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes - Veszprém  

Vastag Ricsi  



     

Országos Gyermek Néptáncantológián járt a Szilágyi Táncegyüttes hatodik osztályos csapata.  

 

2019. március 2-3- án rendeztél meg Székesfehérváron az Országos Gyermek 

Néptáncantológiát közel 700 gyermek részvételével. Idén a Szilágyi Táncegyüttes is részese 

volt a kiválasztott produkcióknak. Vastag Richárd- Nagy Marianna - "Kedves egészségükre"- 

Perecesbál a Rábaközben című koreográfiája elnyerte a közönség és a zsűri tetszését.  

Hatalmas élményekkel tértünk haza gyermekeinkkel a Gyermek Néptáncantológiáról. 

Megtisztelő volt az ország 18 legkiválóbb előadása közt képviselni a valós gyermek lelkületet, 

a tánchagyományokat ,iskolánkat és Veszprém városát. Köszönet a házigazdáknak a 

szervezésért és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek e csoda fenntartását. 

 

 



Rendezvények, felhívások a jövőre vonatkozóan 

 

„Karéjos” felnőtt és szenior néptánc találkozó 

A találkozó célja: bemutatkozási és találkozási lehetőséget biztosítani azoknak a felnőtt és 

szenior  néptánc együtteseknek, akik szívesen bemutatják műsorukat szakmai zsűri előtt. 

Nem minősítés, csak bemutatkozási lehetőség. 

Nevezni lehet szóló, páros, kamara és csoportos formában. Magyar vagy nemzetiségi 

táncanyaggal. Életkori kategória: 21  évtől. 

Zsűrizés szempontjai: az adott táncanyag hiteles, az eredeti anyaghoz minél közelebb eső 

előadása, koreográfia esetén színpadi megformálása; az adott tájegység viseletének 

megjelenítése; az adott tájegységnek megfelelő zenei kíséret és a zenéhez való viszony; az 

énekes anyag kihasználása. Az eredeti anyagot hitelesen bemutató ill. tematikus koreográfiát 

egyaránt hozhatnak az együttesek. Csoportos kategória esetén a műsoridő: 5 -15  perc (egy 

vagy két koreográfia). 

A szóló és a páros produkcióban az adott tájegység táncát vagy táncait improvizálva kérjük 

bemutatni. Műsoridő: 1,5-2 perc. A fesztiválonkérhető a négy fokozatú minősítés (Bronz, 

Ezüst, Arany, Kiemelt Arany), ill. csak szakmai tanácsadás. A zsűrikülöndíjakat is kioszt, mind 

csoportos, mind szóló kategóriában, többek között 100.000.- Ft-os koreográfusi díjat is. 

A zsűri tagjai: Tóth Judit koreográfus, néptánc pedagógus, a Gödöllő táncegyüttes vezetője, 

az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja;  Szűcs Gábor koreográfus, 

néptánc pedagógus, a Jászság együttes vezetője, a Martin György Néptánc Szövetség 

alelnöke; Kökény Richárd, koreográfus, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezetője. 

Fesztiválzenekar:  

Kincső zenekar, Tata, zk. vezető: Bottyán Ildikó 

06/70 5011713    kincsozenekar@gmail.com 

Nevezés módja: elektronikus űrlapon – www.forgorozsafesztival.hu 

vagywww.csutri.hu 

Nevezési határidő: 2019. április 28.  

Szeretettel várunk mindenkit,  nemcsak a versenyre és szakmai értékelésre, hanem a 

hagyományőrzők műsorára, a közös táncházra és a többi izgalmas programra is! 

 

mailto:kincsozenekar@gmail.com
http://www.forgorozsafesztival.hu/
http://www.csutri.hu/


A tatabányai Rozmaring egyesület meghirdeti  a VII. 

Gyermek – és Ifjúsági Népművészeti KI-MIT-TUD-ot. 

Időpontja:                                 2019. május 11., szombat, 9.30 – 16.30 

Helye:                                  A Vértes Agorája , Tatabánya 

Nevezni lehet a következő művészeti ágakban: 

NépzeneNépdalNépmese 

Korosztály:  6-26 év 

A zsűri kiemelt arany, arany, ezüst, bronz oklevéllel jutalmazza az indulókat.  

A KI-MIT-TUD célja: 

Fellendíteni az érdeklődést a magyar és nemzetiségi népi kultúra iránt, sok gyermeket és fiatalt 

bevonni a hagyományok ápolásába. Külön jutalmazzuk azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik szűkebb 

közösségük, falujuk hagyományait ismertetik meg a közönséggel (pl. saját viselet, dal, tánc, szokás, 

mese, stb.). Szeretnénk, ha a résztvevők egymás produkcióját is megnéznék, ezért a 

versenyprogramokat is így alakítjuk ki. 

A zsűri tagjai: Dr.Gerzanics Magdolna, népzenekutató, Eredics Gábor, a Kossuth-díjas Vujicsics 

együttes vezetője, Korpás Éva népdal énekes 

KI-MIT-TUD  verseny kiírása: 

N É P D A L 

Nevezni lehet szóló, duett, tercett és csoportos formában. Tisztán vokális vagy zenei kísérettel, 

magyar vagy nemzetiségi népdalokkal. 

Zsűrizés szempontjai: az adott tájegység népdalainak hiteles, az eredeti anyaghoz minél közelebb eső 

előadása;  a csokor összeállítása; az előadás tisztasága; az adott tájegységnek megfelelő zenei kíséret 

és a zenéhez való viszony; színpadi megjelenés. 

Szólisták, duettek és tercettek esetében egy tájegység dalaiból készüljön az összeállítás, max. 5 

perces műsoridővel . 

Csoportos éneklés esetében 2 rövid csokor is előadható max. 7 perces műsoridővel , 2 tájegységből is 

meríthetnek. 

N É P M E S E 

Csak egyéni versenyzők indulhatnak. 

Nevezni lehet a magyar népmese kincsből merített eredeti népmesével. Természetesen megfelelőek 

a neves írók által (pl. Benedek Elek, Illyés Gyula, Kolozsvári Grandpierre Emil, stb.) átdolgozott 

népmesék is, hiszen a tájnyelvi leírású népmesék nehezebben tanulhatók meg. 



Zsűrizés szempontjai:  

A népmese folyamatos előadása; az előadó beszédkészsége, előadásmódja; a szöveg érthetősége, 

megfelelő hangsúlyozás; tájnyelvi elemek alkalmazása; az előadó kapcsolata a közönséggel; színpadi 

megjelenés.                                                                                                         

Műsoridő: 5 - 10 perc. 

N É P Z E N E 

Nevezni lehet szóló, duett, és csoportos (zenekari) formában. Csak népi hangszerekkel, magyar vagy 

nemzetiségi népzenével. 

Zsűrizés szempontjai:                                                                                                                                     Az 

adott tájegység népzenéjének hiteles, az eredeti anyaghoz minél közelebb eső előadása;  a műsor 

összeállítása; az előadás tisztasága; hangszerkezelés, technikai megoldások; színpadi megjelenés. 

Egy tájegység népzenéjéből készüljön az összeállítás, szólisták, duettek esetében max.  5  perc , 

zenekarok esetében max. 8 perc  műsoridővel. 

Szólistaként indulóknál lehetséges versenyen kívüli kíséret, amit kérünk a jelentkezési lapon 

megjelölni (pl. népi hegedű hangszeren versenyez valaki, a többi hangszer -  brácsa, bőgő – 

versenyen kívüli, csak kísérnek). 

Nevezés módja: elektronikus űrlapon – www.forgorozsafesztival.hu 

www.csutri.hu 

Határidő: 2019. április 28. 

Szeretettel várunk mindenkit,  nemcsak a versenyre és szakmai értékelésre, hanem a 

hagyományőrzők műsorára, a közös táncházra és a többi izgalmas programra is!                                                                                                                                     

Az Örökség Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Fesztivál 

kiírása: 

Ideje: 2019. május 11., szombat, 13.00 óra 

Helye: A Vértes Agorája, Tatabánya 

Nevezni lehet szóló, páros, kamara és csoportos formában. Magyar vagy nemzetiségi táncanyaggal. 

Életkor: max. 20 év 

Zsűrizés szempontjai: az adott táncanyag hiteles, az eredeti anyaghoz minél közelebb eső előadása, 

koreográfia esetén színpadi megformálása; az adott tájegység viseletének megjelenítése; az adott 

tájegységnek megfelelő zenei kíséret és a zenéhez való viszony; az énekes anyag kihasználása. Az 

eredeti anyagot hitelesen bemutató ill. tematikus koreográfiát egyaránt hozhatnak az együttesek. 

Csoportos kategória esetén a műsoridő: 5 -15  perc (egy vagy két koreográfia). 

http://www.forgorozsafesztival.hu/
http://www.csutri.hu/


A szóló és a páros produkcióban az adott tájegység táncát vagy táncait improvizálva kérjük 

bemutatni. Műsoridő: 1,5-2 perc. Nemcsak vegyes párosok, hanem lány-lány párosok is indulhatnak. 

A fesztiválon kérhető a négy fokozatú minősítés (Bronz, Ezüst, Arany, Kiemelt Arany), ill. csak 

szakmai tanácsadás. A zsűri különdíjakat is kioszt, mind csoportos, mind szóló kategóriában, többek 

között 100.000.- Ft-os koreográfusi díjat is. 

A zsűri tagjai: Tóth Judit koreográfus, néptánc pedagógus, a Gödöllő táncegyüttes vezetője, az 

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja;  Szűcs Gábor koreográfus, néptánc 

pedagógus, a Jászság együttes vezetője, a Martin György Néptánc Szövetség alelnöke; Kökény 

Richárd, koreográfus, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarvezetője. 

A tatabányai Örökség fesztiválról 2019-ben nem lehet továbbjutni az Antológiára!  

Fesztiválzenekar:  Kincső zenekar, Tata, zk. vezető: Bottyán Ildikó 06/70 5011713    

kincsozenekar@gmail.com 

Nevezés módja: elektronikus űrlapon – www.forgorozsafesztival.hu vagy www.csutri.hu 

Határidő: 2019. április 28. 

Szeretettel várunk mindenkit, nemcsak a versenyre és szakmai értékelésre, hanem a 

hagyományőrzők műsorára, a közös táncházra és a többi izgalmas programra is!                                                                                                                                     

A IX. FORGÓRÓZSA FESZTIVÁL programja 
 
2019. május 10-12. (péntek-szombat-vasárnap) 
Díszvendégek:  őcsényi és vajdaszentiványi hagyományőrzők 
 
Május 10, péntek, „0”nap 
1. Népzenei , színházi, cirkuszi „flesmobok” a városban (11.00-től 20.00-ig) 
Rigó Márton és zenekara, táncosok, cirkuszosok, színészek 
Árpád tér, Fő tér, Erkel Zeneiskola előtti tér, Posta előtt, sétáló utca, könyvtár, Vértes Center, Tata, 
Környe, Vértesszőlős 
2. Kiállítás az Agora aulájában (17.00 óra) 
vajdaszentiványi, őcsényi archív fotók  
3. „Népdalstaféta” – Tatabánya népdalköreinek, kórusainak közös éneklése, közreműködik az FNK 
vonós tanszaka és a Kincső zenekar 
Erkel előtti pavilon, 18.00 óra 
 
Május 11, szombat és  május 12, vasárnap állandó programjai: 
 
1./    Agora előtti tér 
Fedett, nagy szabadtéri színpad és felette sátor az úttesten, ami mindenhonnan jól látható és 
hallható.  
A színpadon non-stop – szombaton  10.00-től 22.00 óráig, vasárnap 10.00-től 19.00 óráig – táncos, 
zenés műsorok, népi komédiák 
. 
2./  XIX. század eleji csárda – szabadtéren 

mailto:kincsozenekar@gmail.com
http://www.forgorozsafesztival.hu/
http://www.csutri.hu/


lacipecsenyés bódék, borudvar – „terítéken”:  tájjellegű ételek, borok, pálinkák, kemencés lángos, 
kürtös kalács, házi sör, stb. Egész nap cigányzene – a héregi cigányzenekar játszik 
 
3./     Sétáló utca, úttest az Agoráig                         
Kézműves kirakodó vásár 
 
4./     Kis tér az Iparkamara előtt 
„Boszorkányudvar” 
Jósda és gyógymasszázs, „Fűben-fában orvosság”-gyógynövények és társaik 
 
5./    Erkel zeneiskola előtti tér 
Századeleji „Vurstli” – kiskocsma és sramlizene  
Hinták, kisvonat, dobáló, stb. 
Cirkuszosok, mutatványosok – cirkusz a falusi vásárban, a városi vurstliban (Talentum cirkusz 
hallgatók) 
Kintornás 
Képmutogató – „Káposzta Sára” szerelmi története 
 
6. /  A Szekérszínház Társulat előadásai a körpavilonban 
 Szabadtéri jelenetek az „Csókos asszony” című zenés darabból,  élő zenével. 
Szombaton 1, vasárnap 2 hosszú (70 perces) előadás a körpavilonban 
 
7./  „Gyermek-kert” a kőrakások között 
Neves megyei és megyén kívüli népi kézműves mesterek nyitott műhelyei és kézműves foglalkozásai 
Bőrös, fazekas, kovács, csuhés, nemezelő, kosárfonó, fafaragó, gyöngyös, lószőr-fonó 
 
8./   Vurstli mellett: „Élményvár”   
50 féle fa népi játék, ügyességi és más játékok, fa kosaras körhinta  
 
9./  Agora előtti tér 
 Hungarikum-udvar: 
Szombaton: őcsényi hímző-és varró asszonyok, kosár-és csuhéjfonók, szövők és fafaragók 
Vajdaszentiványból 
Vasárnap: A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület látványműhelyei 
 
10. /     Agora épülete 
Aula – Forgórózsa stand 
Színházterem, színpad – őcsényi és vajdaszentiványi tisztaszobák 
 
11./ Népművészeti vásár 
Kézműves mesterek portékái – csak népművészet és népi iparművészet 
Kádár Ferkó fotozdája 
 
12./  „Digitális múzeum” 
Jurtasátor az Iparkamara előtt 
A Hagyományok Háza látványkiállítása 
 
Szombat 
 
1./     Agora előtti szabadtéri színpad rendezvénysátorban 
 
9.00 – 10.30 -  „Helyet, helyet, nekünk is” – óvodások nép játék fesztiválja 



13.00 – 14.00 – Korpás Éva gyermek népzenei koncertje 
14.00 – „Ízelítő”, Pünkösdi Rózsa, vajdaszentiványi és őcsényi  hagyományőrzők 
16.15 – „Nagy-Magyarország nemzetiségei” – Budatelki román hagyományőrzők műsora 
16.45 – Hagyományőrzők felvonulása (OTP-től az Agoráig) 
 
2./   Pavilon az Erkel Zeneiskola előtt 
11.00 – 13.00  Fúvószenekarok megyei találkozója – népi fúvószene 
3./ Körpavilon az Agora előtt 
15.00 – 16.15 – „Csókos asszony”– zenés komédia,  a Szekérszínház előadása a körpavilonban 
 
                       Programok ugyanitt „ A TÁNCHÁZ NAPJÁ”-hoz kapcsolódva 
  
19.30 – 20.00 – Cserszömörcze zenekar táncháza  
20.00 – 21.00 Táncház és tánctanítás a vajdaszentiványi, őcsényi, budatelki hagyományőrzőkkel. 
Kísérnek: Góbé zenekar, Horváth Elek és zenekara,  Csurgó zenekar, budatelki zenekar 
21.00-22.00 – Góbé koncert 
22.30-01.30 – Táncház a Jubileum Sport Sörözőben 
 
2./   Agora színházterem 
 
9.30 – 12.00 – „Karéjos” felnőtt és szenior néptánc találkozó 
13.00 -  16.00 - „Örökség Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál” és szólótánc verseny 
17.00 – 18.30 – Köszöntő 
A vajdaszentiványi, budatelki, őcsényi hagyományőrzők műsora, közreműködik a Csurgó zenekar, 
Horváth Elek és zenekara, budatelki zenekar 
19.00 – 19.30 - Eredményhirdetés 
 
3./   Balett terem 
9.30 – 17.00 --Népművészeti KI-MIT-TUD népzenei, népi énekes és népmese produkcióinak zsűrizése 
 
Vasárnap 
 
Erkel Zeneiskola előtti pavilon 
12.00 – 12.45 -  Óriásbábos előadás 
Agora színházterem 
15.00 – Népművészeti divatbemutató – divatos ruhák a magyar népművészet jegyében élő zenei 
kísérettel (Góbé) 
 
KÖRPAVILON 
 
12.45 és 16.45 – „Csókos asszony” – zenés komédia, a  Szekérszínház előadása 
Agora előtti színpad 
 
9.00 – 11.00 - a tatabányai Erkel Zeneiskola, Sárberki iskola néptánc, népi ének hallgatóinak 
gálaműsora 
11.00 – 12.00 - Forgórózsa Gála 
14.00 – A „100 tagú Cigányzenekar” kamarakoncertje 
15.45 – Palya Bea gyermek és családi koncertje  
18.00 -  Ferenczi György, a Rackajam, Szalonna és bandája közös koncert  
 

 



Népzenész "minitábor" és szakmai napok, vonósoknak! 
 

A Fejér Megyei Művelődési Központ - Művészetek Háza a vonós hangszereken játszó 
népzenészeknek szervez szakmai továbbképzést 2019. május 18-19-én Székesfehérváron, a 
Dűvő zenekar közreműködésével, a Csoóri Sándor Program támogatásával. 
A Dűvő zenekar tagjai a gömöri és erdőszombattelki hangszeres népzenékből hoznak ízelítőt 
és tanítanak is a résztvevőknek. 

 
 

Hegedűsök (kezdő és haladó csoport), brácsások és bőgősök jelentkezését várjuk 
a regisztrációs lapon, melyet az intézmény címére (MMK-Művészetek Háza, 8000 
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1., email: majornekati@fejermmk.hu) kérünk beküldeni, 
postai úton (vagy szkennelve emailben), 2019.  április 25-ig. 
  
A szakmai napok programja: 
2019. május 18., szombat 
10.00-13.00 és 15.00-18.00    Hangszeres tanítás 4 szekcióban 
19.00-22.00 Néprajzi előadás és kötetlen muzsikálás 
2019. május 19., vasárnap 
10.00-13.00 és 14.00-16.00    Hangszeres tanítás 4 szekcióban 
  
További információ és regisztrációs lap a www.fejermmk.hu oldalon 
Dr. Major Lászlóné szervező 
Email: majornekati@fejermmk.hu 
Tel: (22) 313 175 
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Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 

8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 7. tel.: +36-20-3786459 

Meghívás a Bakony-Somló Népművészeti találkozóra, 2019. május 25-ére 

Tisztelt Barátaink, felnőtt néptáncegyüttes Vezetők!  

Egyesületünk az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesülettel együttműködve évről-évre megrendezi 

nyárköszöntő fesztiválját, a Bakony-Somló Népművészeti Találkozót, mely a régiónk egyik kiemelkedő 

rendezvénye. Az elmúlt években Magyarpolány és Devecser is otthont adott ennek a programnak. 

Tekintettel arra, hogy idén a szokásosnál szerényebb a pályázati támogatásunk, hosszú latolgatás 

után úgy döntöttünk, hogy a székhelyünkön, Kiscsőszön rendezzük meg az esemény, így 

megtakarítjuk a rendezvénytechnika és bútorzat kihelyezésének költségét. Másrészt abban bízunk, 

hogy a szép falusi környezet megalapozza majd a már megszokott kiváló hangulatot és a nagy 

létszámú részvételt. A programot zsűrizni is szeretnénk, de a takarékosság jegyében most a 

jelentkező együttesek vezetőiből, delegált tagjaiból állna össze a zsűri, akik – reményeink szerint – 

nem kérnének tiszteletdíjat.  

Nyújthatunk viszont kitűnő kísérőzenét, hangulatos, színvonalas gálaműsort, egy finom falusi ételt és 

baráti fogadtatást.  

A rendezvény helyszíne a falu egyik udvarán felállított szabadtéri színpad lesz, melyet megfelelő 

módon körbeveszünk öltöző helyiségekkel is. A Zsűrit tehát a jelentkezők delegálják, így arra kérünk 

benneteket, hogy a jelentkezési lapon jelöljétek meg, ki fog közületek a zsűriben ülni. Nem feltétel, 

hogy táncoktató, mester legyen az illető, de fontos, hogy a Ti megítélésetek szerint a népi kultúrát 

értő, érzékeny ember legyen. A Zsűri az eddigi szokásoktól eltérően idén minősítéseket is kiad majd, 

az alábbiak szerint: 

- A Jövő Néptáncos Közössége (az ígéretes, jó irányt képviselő csoportoknak) 

- Egységes tánckar (a színvonalas színpadi munkáért) 

- Értékőrző együttes (az autentikus formákért, minőségért) 

- Virtuózok (a kiemelkedő technikai megoldásokért) 

A legkiemelkedőbb produkciókért a Zsűri odaítélheti a „Kiscsősz Kiemelt Együttese” elismerést. 

A programba legfeljebb két koreográfiát nevezzetek! 

A rendezvény kapcsolódik a Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozóval, mely kora délután 

zajlik majd azonos színpadon, így egész napos program elé nézünk, mely bizonyára érdekes lesz 

minden néptáncos számára. A fesztivál színpadi programját délután, 18.00 órai kezdettel tervezzük, 

melynek zárásaként fellép a Dunántúl Népi Kommandó.  

Ezt követően táncházat rendezünk a Kárpátaljáról érkező Kokas Banda segítségével. Kokasék 

segítenek a színpadi koreográfiák kíséretében is, ezért fontos, hogy az igényeiteket mielőbb 



jelezzétek, lehetőleg a jelentkezéssel együtt küldjétek meg a zenéket is. Ezért természetesen nem 

kérünk díjat. A rendezvény résztvevői számára kondéros ételt is készítünk. A vasárnapi programban 

amatőr színjátszók vetélkednek majd műsoraikkal, így az is érdekes lehet. Ha szállást szeretnétek 

kérni (ház, jurta, sátor), erre is találunk lehetőséget. A házakért 2500 forintos díjat kell számolnunk a 

jurta ingyenes. 

A jelentkezés határideje: 2019. május 10. 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a cimbi@iplus.hu e-mail címre küldjétek vissza! 

 

Jelentkezési Lap 

 

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó Kiscsősz, 2019. május 25. szombat 

 

Jelentkező együttes neve: 

 

Együttes vezető, képviselő neve: 

 

E-mail cím, telefonszám: 

 

Bemutatásra kerülő koreográfiák (koreográfus, cím, időtartam): 

1. 

2. 

Technikai igény, egyéb igény: 

A Zsűribe delegált személy neve: 

Keltezés, aláírás: 
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Veszprém Megyei Gyermek Néptánc 

Találkozó 

Kiscsősz, 2019. május 25. szombat 

Tisztelt Pedagógusok, Táncoktatók! 

Az elmúlt másfél évtized hagyományának megfelelően Egyesületünk, vagy partnerei minden évben 

megrendezték a megye gyermek néptáncos találkozóját. Az elmúlt alkalmak Litéren voltak a Zöldág 

szervezésében. A litéri program a szervezők elképzelései szerint a jövőben kétévente ismétlődne. 

Mivel nem szeretnénk, ha az idén kimaradna a rendezvény, úgy döntöttünk, hogy Kiscsőszön 

rendezzük meg a találkozót, 2019. május 25-én, szombaton. A rendezvényre Veszprém megye 

gyermek néptáncosait várjuk, egy, vagy két színpadi koreográfiával. A programot szabadtéri 

színpadra tervezzük, mellé természetesen öltözőket is kialakítunk. A műsort délután 14.00 órától 

kezdjük. A gyermek fellépők után este felnőtt együttesek programját is megtekinthetitek, így egy 

nagyon színes szakmai nap elé nézünk.  

A rendezvény zsűrizését az elmúlt években többször bevált megoldással szeretnénk megoldani. A 

felkért zsűritagok tanácskozás-szerűen mondják el véleményüket, jótanácsaikat. A zsűri tagjainak 

személyét később közöljük. 

A litéri sikeres játékprogramon felbuzdulva Kiscsőszön is szeretnénk egy sportjátékos versenyt 

rendezni. Ez pedig nem lesz más, mint a Kiscsőszi Parasztolimpia 

Ennek versenyprogramját előre nem közöljük, a feladatok meglepetésként a helyszínen derülnek ki. A 

csoportok tehát benevezhetnek a Parasztolimpiára, melyet délelőtt 10.00-tól, 12.00-ig rendezünk. 

A koreográfiák lekísérését a rendezvény által felkért zenekar vállalja, amennyiben ezt kéritek és a 

zenét megfelelő minőségben előre megkülditek. Ezzel kapcsolatban később további információkat 

küldünk a jelentkezőknek. 

Tervezett program: 

9:00-tól Érkezés Kiscsőszre 

10:00  Kiscsőszi Parasztolimpia  

12.00-től Ebéd 

12:00-től  Színpadbejárás, zenekari próba 

13.00  Pásztorkutya bemutató 

14.00 Boka színház 

15:00  Csoportok bemutatói  



18:00  Zsűri értékelése (közben vacsora)  

18.00-tól  további színpadi műsorok, este táncház 

A program ideje alatt népi gyermekjátékok és büfé várja az érdeklődőket. 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet.  

Jelentkezési határidő: május 10. 

Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó 

Kiscsősz, 2019. május 25. 

Jelentkezési lap 

Jelentkező csoport neve: …………………………………………………………………..……………………………………… 

Vezető neve: ………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Telefonszám, e-mail cím: ………………………………………………………..………………………………………………… 

A csoport létszáma (a rendezvényen jelen lévőké): …………………………..……………………………………… 

Bemutatásra kerülő műsorszám(ok) /koreográfus, mű címe/: 

1. ………………………………………………………………………..... 

2…………………………………………………………………………….. 

Technikai, vagy egyéb igény:…………………………………………………………………………………………………...... 

Benevez-e a Kiscsőszi Parasztolimpiára?........................................................................................... 

A zenét a jelentkezők legalább 15 nappal a rendezvény előtt el kell, hogy küldjék a zenekar e-mail 

címére, melyet a későbbiekben a jelentkezőknek megküldünk. 

Kelt:  

         

         aláírás 

 

 

 



Első Kiscsőszi Pajta-szín-játszó Találkozó 

Meghívás amatőr színköröknek 

Tisztelt amatőr Színjátszók! 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület ezennel meghív benneteket Kiscsőszre, az I. Kiscsőszi Pajta-

szín-játszó Találkozóra.  

A rendezvény időpontja 2019. május 26. vasárnap (természetesen tudjuk, hogy ezen a napon 

szavazni kell menni, de abban bízunk, hogy ezt mindenki megteszi a kora reggeli órákban).  

A találkozó célja, hogy a népi színjátszást népszerűsítse és ismerkedési, megmutatkozási lehetőséget 

biztosítson az ezzel foglalkozó színköröknek. Kérjük tehát, hogy kizárólag népi indíttatású 

darabokkal jelentkezzetek! 

A programra maximum 30 perces előadással lehet benevezni, melyet az Élő Forrás Pajtájában kell 

bemutatni. A Pajta egyszerű, régies hangulatú, fa szerkezetű építmény, 12X12 méter méretben, két 

oldalsó harmadában fa oszlopokkal. Középső tere hat méter széles. A játéktér tehát maximum 6X6 

méter lehet, d a nézőtér berendezése miatt a 6 méter széles, 4 méter mély tér a legszerencsésebb. A 

pajta jellegének megfelelő, szerény technikai kiszolgálásra van lehetőségünk (mikrofonok, néhány 

lámpa, hangbejátszás). Mikroportot nem tudunk biztosítani, de a hely mérete ezt nem is teszi 

szükségessé.  

Az előadásokat háromtagú Zsűri nézi végig, akik a rendezvény végén értékelő beszélgetést tartanak a 

szereplőknek. Erre a feladatra három kiemelkedő szakember vállalkozott. 

A Zsűri tagjai: 

Rumi László rendező, báb- és utcaszínházi szakember 
Kiss Tamás pantomim művész, koreográfus, drámapedagógus 
Bakos Árpád zeneszerző, népi és jazz muzsikus 
 

A Zsűri az előadásokat minősíti, ezekről dokumentumot állítunk ki. Az alábbi minősítések odaítélése 

lehetséges: 

1. aki a leg kreatívabban építi be a hagyományos  játék-elemeket, GERLEFÉSZEK DÍJ-at kap 

–mert ez a madár minden anyagból tud hajlékot barkácsolni 

2. aki a legtöbb energiát fekteti a tárgyi, formai megvalósításba, tehát képzőművészetileg 

kiemelkedő, CIFRASZŰR DÍJ-at kap  

3. aki a leginkább élvezi, amit csinál – tehát megéli, és nem csak demonstrál és reprodukál –az 

TŰZPARIPA DÍJ-at vihet haza 

4. a Zsűri által legjobbnak ítélt előadás 2019 LEGJOBB Pajta-szín-darabja címet kap 

Kezdeményezésünk idén egy néptáncos rendezvényhez kapcsolódva bonthatja ki szárnyait, de hosszú 

távú célunk egy önálló, több napos találkozó létrehozása, melynek alappilléreit az idei nevezők 

építhetik meg. Amennyiben túljelentkezés lesz, úgy a jelentkezőket felkeresve egyeztetünk a két 



napra való széthúzásról. A rendezvénysorozat szombati néptáncos programjaira is szeretettel várjuk 

az érdeklődőket. 

A fellépő csoportok számára délben meleg ételt biztosítunk melyet helyben készítünk.  

A tervezett program: 

8.00-tól érkezés a helyszínre, regisztráció, helyszínnel való ismerkedés 
9.00 Köszöntő, programkezdés 
9.15-től előadások 
Az előadások között 15 perces szünet áll rendelkezésre az átálláshoz. Amennyiben a díszletezés, 
beállás ennél több időt igényel, azt kérjük a jelentkezési lapon, az „egyéb igény” cím mellett jelezni! 
12.30-13.30 ebédszünet 
13.30-tól előadások 
Kb. 18.00-tól díjkiosztás, majd értékelő beszélgetés 
 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet. Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot a cimbi@iplus.hu e-

mail címre küldjétek vissza. Jelentkezési határidő: 2019. április 30. 

Szeretettel várunk benneteket! 

      Kovács Norbert elnök, Rumi László szakmai támogató 

Jelentkezési lap 

I. Kiscsőszi Pajta-szín-játszó Találkozó Kiscsősz, 2019. május 26. vasárnap 

A jelentkező csoport neve: 

A jelentkező csoport székhelye: 

Művészeti vezető neve: 

Elérhetőségek (e-mail, telefonszám): 

A bemutatni kívánt darab címe: 

Előadók létszáma: 

A darab időtartama: 

Technikai igények: 

Egyéb igények: 

Keltezés, aláírás: 

 

mailto:cimbi@iplus.hu


Bakonyi táncok továbbképzése Kiscsőszön, 
2019. május 24-én, pénteken 

Ifjúsági és felnőtt korosztály számára 
 

Kedves Néptáncosok, Néptáncegyüttesek! 

 

Szeretettel várunk benneteket május 24-én pénteken Kiscsőszre, a Faluházba, "Egy gica sincs 

az állásba " címet viselő hagyományőrző bakonyi tánctanításra. 

A délután folyamán lassú és friss csárdásokat, üvegtáncot, kanásztáncot és szebbnél szebb 

dalokat igyekszünk majd átadni Nektek.  

Vendégeink lesznek Cziráki Ilma és Fekete Róbert "Fülöp Ferenc díjas" táncosok, valamint a 

Veszprémi Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai.  

Az előadás a "bakonyi pásztorélet" című ismeretterjesztő előadással és táncmulatsággal zárul. 

Oktatók : Nagy Kinga és párja Vastag Richárd. 

A táncoktatás kezdete: 17.00  

Az oktatás és az előadás zárásának várható időpontja: 21.00 

Ezt követően élő zenés táncmulatság 

 

Jelentkezni a mellékelt adatlap kitöltésével és e-mailen való visszaküldésével lehet. A 

jelentkezés határideje: május 15. 

A részvétel díja 2.000,- Forint, melyet a helyszínen kell fizetni.  

Vigyétek hírét! 
 

Jelentkezési lap 

Bakonyi táncok továbbképzése Kiscsőszön, 

2019. május 24., péntek 

 

Jelentkező neve: 

Jelentkező címe: 

Jelentkező e-mail címe, telefonszáma: 
Dátum, aláírás: 

Együttműködő partnereink: 

      

 


