Hidak Hírlevél 2019. szeptember, október
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület programjai

Kedves Hírlevél Olvasó!
Gazdag programjainkról rövid beszámolókat állítottunk össze, melyek a hírlevelet jelentős
terjedelművé tették, mégis fontosnak tartjuk, hogy említsük azokat, akik érintettek voltak és azokat,
akik munkájukkal segítették ezt a sikeres folyamatot. Célunk a valódi vidéki közösségfejlesztés. Arra
törekszünk, hogy programjainkban az indikátorok ne csak a jelenléti ívek aláírás-számlálása kapcsán
teljesüljenek. Sokkal fontosabbak azok a célok, amelyeket a kézzel fogható, érzékszervekkel
észlelhető dimenziókban szeretnénk megvalósítani.
Örömmel értesítünk benneteket, hogy néhány hónapon belül átadjuk a Hunyor Regionális Kézműves
Alkotóházat. A kivitelező megkezdte az Élő Forrás Hagyományfalu épületeinek és területeinek
építését, átalakítását. Ezt a beruházást 2020 végéig szeretnénk lezárni. A fejlesztésnek köszönhetően
jelentősen változnak a fogadó épületeink és tereink paraméterei, az itt nyújtható szolgáltatások
színvonala. Persze Kiscsősz attól még Kiscsősz marad!
Figyelmetekbe ajánljuk honlapjainkat, melyek folyamatos tájékoztatást adnak az Egyesület
tevékenységéről: www.hidakforum.hu , www.eloforras.eu

Szezonindító Bozót találkozó
A program időpontja: 2019.09.02.
A program helyszíne: Pápakovácsi
A program szervezője: Németh István és Családja, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő

Kiváló hangulatú szezonkezdő programot szervezett Németh István és Családja, akik a Bozót
tagjaként látták vendégül a térségi néptáncos közösség tagjait. A gasztronómiai
programkülönlegességnek is beillő eseményen oldott hangulatban beszélgettünk a közeljövő
programjairól, az ősszel tanulandó táncokról. A finomságok elfogyasztása mellett táncházra is
fordítottunk időt, melyet a család gyönyörű kertjében tartottunk. Köszönjük a vendéglátást!

Fotókiállítás a Fonóban
A program időpontja: 2019. szept.-okt.
A program helyszíne: Fonó Budai Zeneház (Budapest)
A program szervezője: Fonó, Bánhelyi József
Érintettek létszáma: 3000 fő

Bánhelyi József és párja, Horváth Orsolya, valamint leánya, Bánhelyi judit közös fotókiállítását
tekinthették meg az elmúlt időszakban a Fonó Budai Zeneház vendégei, látogatói. A kiállítás a Fonó
fogadóterében került elhelyezésre. Büszkék vagyunk, hogy egyesületünk tagjai sikereket érnek el a
nálunk-velünk készült fotókkal, melyek valóban művészi színvonalú alkotások.

Magyarok Világtánca felvételek
A program időpontja: 2019.09.06.
A program helyszíne: Budapest
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő

Különleges flashmobok pillanatainak tanúi lehettek a budapestiek több helyszínen is, amikor az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület szakmai támogatásával készülő „Magyarok Világtánca” imázsfilm
felvételeit forgattuk. A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes tagjai és az általuk felkért női táncpárok
együtt járták a kalotaszegi táncokat Budapest legszebb helyszínein. Ez a tánc adja majd a videoklip
gerincét, melyhez a világ különböző országaiban működő magyar táncegyüttesek filmjei is
hozzájárulnak. A kisfilm még ebben az évben elkészülhet.

Meghívást kaptunk a Magyar Értékek
Napjára
A program időpontja: 2019.09.07.
A program helyszíne: Budapest
A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet
Érintettek létszáma: 1000 fő

A kiemelkedő nemzeti értékek ünnepét szervezte meg a Nemzeti Művelődési Intézet Budapesten, a
Szent István Bazilikában és a Pesti Vigadóban. A programra térségünkből az Élő Forrás
hagyományőrző Egyesület kapott meghívást. A meghívást annak köszönhetjük, hogy létrehoztuk a
Kiscsőszi Települési Értéktárat és kezdeményeztük a Hunyor-Marcalmente Tájegységi Értéktárat,
melynek megalakulása jelenleg is folyamatban van. A rendezvényen a Veszprém Megyei Értéktár is
képviseltette magát, gyönyörű standdal mutatkozott be.
A délelőtti órákban a bazilikában szentmisén, majd orgona koncerten vettünk részt, ezt követte a
Pesti vigadóban megrendezett konferencia, melyen a Kormányt képviselő szakemberek, politikusok
mellett Lezsák Sándor és az értékőrző mozgalmak kiemelkedő képviselői tartottak előadásokat.

Zalaszántó lovas napja
A program időpontja: 2019. szept. 7.
A program helyszíne: Zalaszántó
A program szervezője: Három Hegy Egyesület
Érintettek létszáma: 100 fő

Zalaszántón minden évben megrendezik a Puszták Népe Lovas viadalt, mely azért fontos a
számunkra, mert ötletgazdája és szabályrendszerének kidolgozója elhunyt barátunk, Balla Zoltán. A
szervező egyesület a rendezvény esti gálaműsoraként a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes műsorát

hívta meg. Különleges érzés volt ebben a falusi kultúrházban, tömött nézőtér előtt táncolni,
miközben az egész termet belengte Zoli lelke és szelleme. A rendezvényt táncházzal zártuk, melyet az
együttes zenekara (Kalász Máté, Fekete Antal, Mester László és Szabó-Csobán Gergő) kísért.

„Munkatábor” egyetemistáknak
A program időpontja: 2019. szept. 9-12.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Magyar Táncművészeti Egyetem
Érintettek létszáma: 25 fő

„Munkatábor” szervezésére adta a fejét a Magyar Táncművészeti Egyetem mestereinek kara. A
néptánc egyetemi színvonalú megismerése csak az egyik célja a fiatalok képzésének. A jövő táncos
nemzedékét kell útjára indítani úgy, hogy az elsajátított tudás mellett a szellemiség is „helyénvaló”
legyen. Fontos ez azért, mert ezek a fiatalok nevelhetik majd a következő táncos generációt. A
tánctábor célja, hogy falusias környezetben, a paraszti kultúra pillanatainak átélésével gazdagodjanak
a hallgatók. A tábor alatt különböző munkákat is elvégeztünk, amelyek ritkán adódnak a városi
körülmények között. Az állatok trágyázása, gyümölcsszedés, sajt készítés, tetőcserép rakás is a
feladatok között volt. A fő cél természetesen néhány táncmotívum elsajátítása volt. Kádár Ignác és
Nagypál Anett felcsíki, Kovács Norbert és Gaschler Beáta búzai táncokat tanítottak.

Ákom-Bákom Tábor
A program időpontja: 2019.09.13-15.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő

Kiscsőszt választotta táborozó helyszínnek az Ajka-Padragkúton működő Ákom-Bákom senior
néptánccsoport, mely kizárólag hölgyekből jött össze. Fodor Eszter, a csoport vezetője kiváló
koreográfiákat állított össze, melyeket ezen a hétvégén gyakorolták át, csiszoltak „színpadképessé”. A
csoport a táncok mellett a közösség belső erősítésére is szánta ezt a pár napot.

Új szülői szervezet Csöglén
A program időpontja: 2019. szept. 17.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő

A Fiatal Szülők Iskolája programsorozatunk keretében szeptemberben rendezett programunk fő
témája a csöglei óvoda helyzete, a gyermekek, szülők, óvodai alkalmazottak kapcsolata, az
Önkormányzat összevonási, átalakítási programja volt. Nagyon fontosnak érezzük, hogy egy ilyen
nevelési intézmény elsősorban a szakmával foglalkozzon, és ne húzódhasson a falak közé a politika,
az emberi ellentétek problémaköre. Ezt szeretnénk elkerülni azzal, hogy az új óvodai vezetés,
pedagógusok, dadák meghívásával programot kezdeményezünk a gyermekek érdekében. Létrejött a
Szülői Munkaközösség, melynek vezetője Gaschler Beáta lett, vállaltuk, hogy segítséget nyújtunk a
szakmai program kialakításában is. Milos Dávid kollégánk szeptembertől néptáncot tanít az
óvodásoknak.
A szülők gyermekeiket is elhozták a rendezvényre, akik újonnan készült fa játszóterünkön élvezhették
a szép időjárást.

Kávészünet Tótvázsonyban
A program időpontja: 2019.09.19.
A program helyszíne: Tótvázsony
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet
Érintettek létszáma: 10 fő

Kis létszámú, mégis nagyon érdekes konferenciát tartott Tótvázsonyban az NMI Művelődési Intézet
Veszprém Megyei Irodája. A helyi civilek évek óta működtetik saját kezdeményezésű Komatál
programjukat, melyről bővebb ismertetőt hallhattunk Szendrei Szilárd ötletgazdától. A Komatál
programot Egyesületünk is szeretné elindítani saját térségében, melyhez nagy segítség volt a
bemutatkozó előadás.

Együttélésben – Táncképzés és
rendezvény Ajkán
A program időpontja: 2019.09.21
A program helyszíne: Ajka
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő

Hagyományos Együttélésben című programunkat idén – a Kiscsőszön zajló beruházás miatt – ajkai
helyszínnel valósítottuk meg. A város régi néptáncos bázis, így nem lehetett probléma a közönség
megszólításával és a program fogadtatásával sem. A program fókuszában a romániai magyar kultúra
volt, melynek egy különleges szeletét választottuk a táncanyagnál. Bún település Maros megye egyik
eldugott faluja, táncait alig ismeri a néptánc-mozgalom. A falu jó ismerője, László Csaba néptánc
mester, koreográfus, aki többször gyűjtött itt, a megismert táncokat pedig rendszeresen bemutatja
az általa szervezett Sóvidéki Néptánc táborban. Ezt a táncot választottuk tehát az oktatásra, melyre

segítségül hívtuk az erdélyi származású, ma már Magyarországon élő táncmestert, Antal Áront és
párját, Janák Rékát is.
A programunk célközönsége a régió és más vidékek aktív néptáncosainak köre volt, kísérő
programjainkra pedig szintén a szakmai köröket, illetve helyi lakosság kultúraszerető rétegét vártuk.
A képzésre közel negyven néptáncos érkezett, a délutáni tánc előadásra és a helyi kulturális értékek
szabadtéri bemutatójára közel ezren voltak kíváncsiak. Táncműsorunkat a régió kiemelkedő
szólistáinak, néptáncosainak meghívásával valósítottuk meg. A képzés résztvevői és a műsor előadói
számára étkezést biztosítottunk. A résztvevők túlnyomó részt Veszprémből, Berhidáról, Kiscsőszről,
Devecserből érkeztek (táncképzés). A bemutató megvalósításában a Kalász Banda közreműködésével
volt kiváló élő zenei kíséret.
Az ételt Iszkáz fiataljai készítették. A program az Élő Forrás Népi Játszótérrel, kihelyezett sajtkészítési
bemutatóval, népi totóval is gazdagodott.

Családi Nap – vidék a városban
A program időpontja: 2019.09.21
A program helyszíne: Ajka
A program szervezője: Polgári Összefogás a Városért Ajka, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület,
Érintettek létszáma: 3000 fő

Nagyszabású családi napot szerveztünk Ajka belvárosában, melynek elsősorban a vidéki értékek
bemutatása volt a célja. Hagyományos fesztivál hangulata volt a programnak, melynek gerincét a
népzene és a néptánc adta, de volt néhány produkció, mely a műfaji kalandozások jegyében jelent
meg. A színpadon a Fláre Beás zenekar, a Netz Produkció gyermek programja, a Veszprém-Bakony
Táncegyüttes, a Rába Táncegyüttes, a Dunántúl Népi Kommandó, A Ghymes Együttes frontembere,
Szarka Tamás és az 1-ső Pesti Rackák szórakoztatták a közönséget. A Netz Produkció csapata egész
napos játékteret biztosított a gyermekek számára. Bemutatkoztak a régió őstermelői, kézművesei,
akik interaktív foglalkozásokat is tartottak. Vendégként fogadtuk a Székely Gyümölcs Mozgalom
képviselőjét, Orbán Árpádot (Székelyudvarhely alpolgármestere), aki színes kiállítással, sok
portékával fogadta az érdeklődőket. Az egész napos rendezvényen több ezren megfordultak.

Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztivál
Stuttgart
A program időpontja: 2019.09.27-29.
A program helyszíne: Stuttgart, Németország
A program szervezője: Csöbörcsök Néptáncegyüttes Stuttgart
Érintettek létszáma: 500 fő

Szinte a teljes Nyugat-európai magyarságot érinti az a fesztivál, amelyet évről-évre megszervez a
stuttgarti Csöbörcsök Néptáncegyüttes és személyesen annak vezetője, Kemény József. A rendezvény
egy nagyszabású, három napos, színes magyar-magyar találkozóvá nőtte ki magát, mely igazi fesztivál
hangulatban zajlott. Pénteken este már megérkezett a vendégek nagy része, így teltház előtt
tarthatta meg koncertjét az Üsztürü Zenekar és táncos vendégei (Lőrincz Hortenzia, Berecz István és
Kovács Norbert). A koncertet követően vidám pajzán népmeséket élvezhetett a közönség, majd késő
estig tartó táncház következett.
Szombaton délelőtt gyermek játszóház és táncház volt a szervezők által bérelt kulturális
komplexumban. Ezt követte az együttesek színpadi próbája, majd délután-este a két félidős
nagyszabású gálaműsor. A magyarországi néptáncmesterek a műsort zsűriként nézték végig, így
vasárnap délelőtt hosszan tartó tanácsadó, értékelő beszélgetésre is lehetőség nyílt. Az értékelést az
együttesek vezetői jó szívvel hallgatták végig.
A rendezvényen jelen volt Szilágyi Péter Nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is, aki
elismerően szólt a szervezésről és a külföldön élő magyarok nemzeti érétket őrző tevékenységéről.

Vándorvigadalom 2019. szeptember 28.
A program időpontja: 2019.09.28.
A program helyszíne: Peremarton Művelődési Ház
A program szervezője: Rokolya Néptánccsoport, Veszprém Megyei Néptánc Egyesület
Érintettek létszáma: 100 fő

A Rokolya Néptánccsoport véleménye szerint nagyon fontos, hogy a magyar néptánc és népi kultúra
iránti érdeklődést elmélyítsük az emberekben. Szeretnénk, ha a táncokon keresztül megismernék a
hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, énekeit, jellegzetességeit, stílusát.
Éppen ezért az idén elvállalták a Vándorvigadalom elnevezésű néptánc találkozó megszervezést.
A rákészülés már nyár elején elindult, amikor meghirdették az eseményt. Szerették volna, ha a
jelentkező csoportoknak, a csoportok kísérőinek és a nézőknek a fergeteges táncokon kívül más
szórakozási lehetőségük is lenne. Ezért megszervezték, hogy az érdeklődők lovagolhassanak,
pónifogaton kocsikázhassanak, vásárolhassanak a helyi őstermelőktől, a gyerekek
kézműveskedhessenek, játszhassanak, s mindenki megnézhessen egy rokolya kiállítást.
Finom házi süteménnyel, ajándékkal és jó somlói borral várták a jelentkezőket. A színpadon kilenc
csoport, tizenegy produkciójában gyönyörködhetett a nagyérdemű közönség. A fellépők: Csepel
Táncegyüttes, Litéri Zöldág Ifjúsági Táncegyüttes, Litéri Szárazág Táncegyüttes, Ajka-Padragkút
Táncegyüttes, Marcal-parti Asszonyok Egyesülete, Berhida Táncegyüttes, Balatonalmádi
Néptáncműhely, Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Baka Levente és a házigazda Rokolya
Néptánccsoport. A műsort Szabó Sándor konferálta.
A zenekar nagyszerűen teljesített, hiszen a zenekari próbát, a műsort és az azt követő táncházat is
végigmuzsikálta, ahol a következő csoportok táncosait kell megdicsérni, hiszen a hosszú nap után
fergeteges hangulatot teremtettek a tánctéren. Ők voltak a Balatonalmádi, a csepeli, a litéri, a
malomsoki és a Rokolya táncosai.
A napot egy nagyon finom füstöltcsülkös babgulyással koronázták meg.

A kiscsőszi Beszélgető Kör és az
asszonyok klubja együtt ünnepelt
A program időpontja: 2019.10.01.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma:25 fő

Falunk felnőtt klubjait hívtuk meg egy ünnepi beszélgetésre az Idősek Világnapja alkalmából. A férfiak
Beszélgető Köre és a Kertbarát Klub tagjai elsősorban az idősebb korosztályból verbuválódtak, így volt
alapja a két program kapcsolásának. A könnyed hangulatú délutánt elsősorban a helyi közösség
erősítésére szerveztük.

Kiscsőszre látogatott a Mákvirág
Uruguayból
A program időpontja: 2019.10.01-06.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma:20 fő
Régi barátaink látogattak meg minket Uruguayból, Montevideoból. Az ott működő magyar kulturális
élet senior néptánccsoportja még egyszer sem tudott együttesi formában az Anyaországba látogatni,
így régi álmukat váltották valóra októberben. Nagyon örültünk, hogy első útjuk éppen Kiscsőszre
vezetett. A látogatás alapja természetesen a régi barátság volt, mely még Dél-Amerikában erősödött
meg. A csoport számára érdekes kirándulásokat, kulturális programokat, somlói borkóstolót,
disznóvágást, táncházat szerveztünk. A programokban nagy élvezettel vettek részt. A programsorozat
csúcspontja a kiscsőszi Faluházban tartott táncgála volt, melyen a helyi Bozót néptáncegyüttes
mellett vendégként a Mákvirág is fellépett egy szatmári összeállítással. A műsor nagy sikert aratott és
vendégeink szép emlékekkel folytatták magyarországi utazásukat. Visszavárjuk őket.

Családi nap a győri kihelyezett
tagozatunknál
A program időpontja: 2019.10.05.
A program helyszíne: Győr
A program szervezője: Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 300 fő
Kihelyezett tagozatunk néptánc pedagógusai (Vrábel János, Vrábel-Vehrer Krisztina, Schoffhauser
Gerda és néptáncos társai segítették szervezni azt a családi napot, melyet egyesületünk is
támogatott. Az Élő Forrás játszótér teljes játékparkjával települt ki a rendezvényre, nagy örömet
okozva a megjelent gyerekeknek.

Érettségi találkozó
A program időpontja: 2019.10.05.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma:25 fő

A Devecserben egykor tanult kereskedelmi szakközépiskolások érettségi találkozóját tartották meg az
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület segítségével és támogatásával Kiscsőszön. Tekintettel arra, hogy
az osztálynak kiscsőszi tagjai is voltak, külön öröm volt számunkra, hogy fogadhattuk ezt a helyi
társadalmat is felpezsdítő eseményt. A találkozón az egykori barátok hosszan beszélgettek az együtt
töltött évekről, az azóta eltelt időszakról. A kulturális programot az Élő Forrás biztosította.

Emléklovaglást szerveztünk
A program időpontja: 2019.10.06.
A program helyszíne: Kiscsősz és térsége
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma:25 fő
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület lovas tagjai emléktúrával emlékeztek meg az Aradi
Vértanúkról október 6-án. Az egykori hadviselés legjellemzőbb közlekedési formája a lovaglás volt, így

ezt a formát tartottuk méltónak és megfelelőnek az emlékezésre. Négy falunyi távolságot jártunk
körbe, amely közelít egy lovas katona egykori napi lovaglótávjához. Ezzel a próbatétellel tisztelegtünk
nemzeti hőseink előtt.

Lippogó képzés Kiscsőszön
A program időpontja: 2019.10.04-06.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Kovács Henrik – Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 22 fő
Különleges módszertani ismeretek birtokába jutott az a csoport, amely a régió pedagógusainak
köréből verbuválódott a kiscsőszi Lippogó továbbképzésre. A Kovács Henrik és Dr. Sándor ildikó
nevével fémjelzett, akkreditált képzés három napon át zajlott a Faluházban. A résztvevők vasárnap
már vizsgán bizonyíthatták, hogy figyelemmel voltak a tapasztalt, hallott és kipróbált ismeretanyagra.
A résztvevők és szervezők számára érdekes kiegészítő programokat (táncház, zenekaros disznóvágás)
is ajánlhattunk, hiszen párhuzamosan is jelentős események zajlottak az Élő Forrásnál.

Útavatás néptánccal
A program időpontja: 2019.10.10.
A program helyszíne: Iszkáz
A program szervezője: Iszkáz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület,
Érintettek létszáma: 100 fő

Az iszkázi Önkormányzat ünnepi útavatásán fellépett az Élő Forrás által is támogatott Nyárádi
Néptáncegyüttes. Büszkék vagyunk arra, hogy a falu felismerte a hagyományos kultúra értékét és az
ilyen típusú ünnepségekre is néptánccal, népdalokkal készül. Az iszkázi nyugdíjasok népdalcsokrai és
versei mellett tehát néptánccal avattuk fel a csillogó aszfaltot, amely hatalmas minőségi változást hoz
térségünk megközelíthetőségében.

Különleges táncház Balatonfüreden
A program időpontja: 2019.10.18.
A program helyszíne: Balatonfüred
A program szervezője: Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.
Érintettek létszáma: 150 fő

Az 1-ső Pesti Rackák koncertje még soha nem fordult valódi népi táncházba, hiszen a két műfaj
erősen távolinak mondható. Nem úgy van ez, mióta a zenekar a magyar népzene hullámai között is
elmerült és abból táplálkozva egyre több kiváló népzenei számot is a műsorára tűz. Nemrégiben első
alkalommal került sor arra, hogy a Banda táncházat kísérhetett. Az Élő Forrás vezetője, Kovács
Norbert vállalta, hogy a közönséget megtáncoltatja. Nagy feladat volt ez, hiszen a hallgatóság nagy
része nem a néptáncot kedvelő-ismerő rétegből került ki. Oda se neki! A táncházban tetőtől talpig
megizzadt fiatal és idős, néptáncos és rocker egyaránt. A programnak nem remélt sikere volt mind a
látogatók, mind a zenekar körében. Folyatjuk!

Sikeres Kamara Fesztivál Homokbödögén
A program időpontja: 2019.10.19.
A program helyszíne: Homokbödöge
A program szervezője: Homokbödöge Táncegyüttes
Érintettek létszáma: 250 fő

Veszprém megye egyik legjelentősebb szakmai rendezvénye a Homokbödögei Kamara
Néptáncfesztivál, melyet idén is megszerveztek a helyi néptáncosok, az Önkormányzat
támogatásával. A rendezvény immár nem csak a megyéből, hanem a régió távolabbi pontjairól és
ezen kívülről is vonz csoportokat.
A versenyt gyermek és felnőtt kategóriában rendezték, a műsorszámokat háromtagú szakmai Zsűri
értékelte (Rémi Tünde, Gémesi Zoltán, Hámori Balázs). A programot mindvégig Németh Dénes és
zenekara kísérte, akik az esti táncházban is muzsikáltak.
Az eredmények:
I. korcsoport
1. Cinege Néptánccsoport Homokbödöge
2. Kis Langallik Néptáncegyüttes Kisbér
3. Batsányi Táncegyüttes Tapolca
Különdíj
Iglice Táncegyüttes Zalaegerszeg

II. korcsoport
1. Balatonalmádi Néptáncműhely
2. Ajka-Padragkút Táncegyüttes
3. Forgatós Kamara Néptáncegyüttes Budapest

Temető szépítés a Közösség által
A program időpontja: 2019.10.20
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma:25 fő
Kiscsősz Mindenszentek ünnepére hangolódva összefogott, hogy elhanyagolt temetőjét szebbé
tegye. A Temető környéke, az azt övező sövény és az elhagyott sírok régóta nem kerültek
gondozásra, karbantartásra, ezért a tér méltatlan volt az emlékező hozzátartozók fogadására.
Kiscsősz lakói most is bebizonyították, hogy a közösségért hajlandóak áldozatra. Vasárnapjukat a
Temető gondozására áldozták. Felhívásunkra huszonöten álltunk össze, gépekkel, kézi szerszámokkal
végeztük el a közös munkát, melynek jutalmaként Milos Dávid kollégánk finom főztjét is
elfogyasztottuk.

Kiscsőszi vendégszereplés és turné az
Udvarhelyi Táncműhellyel
A program időpontja: 2019.10.22-25.
A program helyszíne: Kiscsősz, Sopron, Celldömölk
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma:2000 fő
Kiáltó Szó című előadásával látogatott el hozzánk Erdély egyik professzionális néptáncegyüttese, az
Udvarhelyi Táncműhely. A Könczei Árpád által rendezett darab az első világháború nemzeti
tragédiájából kiindulva a román világon át gördült egészen napjainkig, felvillantva a fennmaradás
reményét az erdélyi magyarság számára.
Az Együttes többször járt felénk, előadásaival mindig mély nyomot hagyott. A most szervezett turnén
Sopron Petőfi Színháza és Celldömölk művelődési háza mellett Kiscsősz pici faluháza is befogadta a
csoportot. Három színpadi műsoruk mellett külön felkérést kaptak a soproni Október 23-i ünnepi
megemlékezésen való szereplésre. Köszönjük az emlékezetes élményt!

1956 hőseire emlékeztünk
A program időpontja: 2019.09.24.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 80 fő

Kiscsősz lakói, a térségből érkezett vendégek és távolabbi vendégeink emlékeztek együtt 1956
október 23. évfordulója kapcsán, a kiscsőszi faluházban. Az ünnepi műsor több részelemből állt. Az
Iszkázon élő Szalai Zsolt tanár úr előadásában fotókkal kísérve ismerhettük meg 56 történelmi
eseményeit, jelentős pillanatait. Az érdekes előadást követően Egyesületünk fiatal táncosa, Dávid
Eszter mondott verset, utána a csöglei általános iskola diákjai énekeltek el egy, az alkalomhoz illő
dalcsokrot (Gáncs Andrea tanárnő vezetésével). Ezt követően Bali Tibor plébános atya imádkozott az
egykor élt hősök lelkéért és a ma élő közösségért. A közös imádságot követően az est díszvendége, az
Udvarhelyi Táncműhely mutatta be fergeteges néptánc műsorát, mely nagy sikert aratott. A
táncosokat a szintén erdélyi Kedves zenekar kísérte.
Előadóinknak szerény emlékcsomag átadásával kedveskedtünk.

Transznacionális napok
A program időpontja: 2019.10.22-26.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35 fő

Több napon át zajlott az a tanácskozássorozat, melynek keretében az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület Transznacionális együttműködések programjának kutatási eredményei és a készülő
kutatások témája volt napirenden. A határokon kívüli partnereink kivétel nélkül képviseltették
magukat, emellett sok hazai szakember és az Élő Forrás szakértői csoportja is részt vett az
egyeztetéseket. Vendégünk volt továbbá az NSKI (Nemzetstratégiai Kutatóintézet) két szakmai

munkatársa is. A munka keretében előkészítettük a közeljövőben kiadásra kerülő tanulmány és
összegző jelentés anyagát, meghatároztuk azok szakmai irányelveit.

Népfőiskolák Vándorakadémiája
A program időpontja: 2019.október 27-30.
A program helyszíne: Erdély
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.
Érintettek létszáma: 25 fő
A Nemzeti Művelődési Intézet hosszú távú programja keretében szervezte meg azt az erdélyi szakmai
kirándulást, melyen az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája is képviseltette
magát. Erdélyben Székelyderzs település egyházi és civil szervezetei és a község elöljárósága fogadta
a népes küldöttséget. A magyarországi népfőiskolai mozgalom képviselői elsősorban ismerkedni,
tapasztalatokat átadni és szerezni utaztak Székelyföldre. A három napos program során
megismerkedhettünk a helyi civil mozgalmakkal, népfőiskolai tevékenységekkel és a közösségi
szemléletű gazdasági szektor képviselőivel. Kiscsősz település képviseletében kezdeményeztük a
testvér-települési kapcsolat kiépítését is.

A Gerence Hagyományőrző
Néptáncegyüttes sikere
Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes – Veszprém
Előadás címe:
„Pásztorbál a Bakonyból. Szentgáli dusolások és csárdások a régiektől. „
A koreográfia Veszprém megye földrajzi altáji csoportjába tartozó Bakony
vidékének pásztor és juhászhagyományairól híres Szentgál település
tánckincseibe ad betekintést. Ezen belül is pásztorbálok szokásrendjének egyik
legérdekesebb hagyományára a dusolásra épül. Elsőként Vajkai Aurél
lejegyzéseiben és gyűjtőmunkásságában találunk róla adatokat, melyek szerint
a pásztorbálokban éjfélkor megtartott szokás a cigányzenészek kifizetését
szolgálta, melyben a férfiak bottal és asszonyok pedig üveggel virtuskodó
táncot jártak. A szentgáli csárdás és tánckincs életre hívását Pesovár Ferenc,
Martin György, Molnár István, Magyari Gizi és Gábor Anna 1950. szeptember 2i gyűjtésének köszönhetjük. Ez az alap biztosította a gyűjtések további szálait és
előre jutását. A zenei összeállításokat pedig Lajta László és Békefi Antal
gyűjtésekből, valamint a helyi zenészek elmondásai alapján szerkesztettük.
Köszönetet mondunk S. Laczkovits Emőke nyugalmazott néprajzkutatónak, a
Tamás, Zeke, Dávid, Kiss, Bodor, Rák, Bagi, Kis-Tóth, Bende családnak és
sokaknak, akik segítették és segítik a bakonyi hagyományaink valamely
formában történő életben maradását.
Az Együttes a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség kapuvári minősítő fesztiválján Kiváló
Minősítést érdemelt ki a szakmai Zsűritől. Gratulálunk!

