Hidak Hírlevél
2020 nyaráról
Kedves Hírlevél Olvasó!
Nehéz idők járnak, nagy súllyal, felelősséggel jár egy-egy tábor, rendezvény megvalósítása. A tavaszi
szigor lazulását követően – a felelősséget érezve – úgy gondoltuk, vállalni kell a kockázatot és újra kell
indítani a közösségi életet, amely nélkül az ember úgy érzi, hogy elfogy körülötte minden. Tavasszal
rengeteg fizikai munkát végeztünk, építettük új tereinket, épületeinket, udvarainkat, de
elviselhetetlenül hiányoztak a találkozások, a közösségi programok. Nyáron fellélegezhettünk, de
talán túl korán örültünk, mert már érkezik a „második hullám”. Őszinte reménységgel várjuk az őszt
és a vírusfertőzöttséggel kapcsolatos pozitív híreket, no, meg a vakcinát, mely megállíthatja azt,
amitől újra félnünk kell: elzártság, bezártság.
Aggodalmaink ellenére örömmel küldjük nyári híreinket, ezzel a néhány hangulatképpel fűszerezve:

A közösségek újjáéledtek a karantén végén
A program időpontja: 2020. május
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 80 fő
Célközönség: Az Egyesület kötelékében működő néptánccsoportok

A tavaszi időszak súlyos lelki állapotba sodorta a közösségben tevékenykedő, közösségeket igénylő
embereket. Így volt ez a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes, a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes és a
Bozót néptáncegyüttes életében is. A tagság hónapokig csak a közösségi oldalon tarthatta a
kapcsolatot, nélkülöznünk kellett egymás társaságát. A tilalom enyhülése azonnal találkozási
alkalmak szervezésével járt és láthatóan nagy hangulatban és örömben együtt töltött, szabadtéri
táncpróbákat szerveztünk. Természetesen az egészségügyi szabályok betartása mellett tettük
mindezt. A próbákban a székesfehérvári Galiba zenekar is gyakran besegített.

Közösségerősítő kerítésépítés
A program időpontja: 2020. május
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Célközönség: Kiscsősz lakói

Ki gondolná, hogy a pénz hiánya is jól jöhet néha egy közösség életében? A Római Katolikus Plébánia
Hivatal pályázatának köszönhetően, az Önkormányzat pénzügyi támogatásával is kiegészítve sikerült
megújítani a kiscsőszi temető kerítését és a belső utakat. A gyönyörű tölgy kerítés mintázata és maga
az összeállítás is az Iszkázon élő Molnár Tamás asztalost dicsérik. A kerítés lefestésére már nem
maradt pénz, így elkezdtük saját kézzel festeni a deszkázatot. A falu lakói rövidesen, előzetes kérés
nélkül is bekapcsolódtak a kétszáz méteres kerítés festésébe, így valóban a sajátjának tekintheti a
közösség ezt a fejlesztést. Bali Tibor plébános úr sem maradt ki a munkálatokból, aki meglett kora
ellenére napokon át hajladozott az ecsettel.

Online zajlott le a
Bakony-Somló Népművészeti Találkozó
Kiscsőszön
A program időpontja: 2020. május 30-31.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma:
30000 fő
Célközönség: a magyar néptáncos közösség összes korosztálya, illetve az online tér minden
résztvevője

A magyarországi járványügyi helyzet miatt idén rendkívüli keretek között zajlott le a BakonySomló Népművészeti Találkozó. Az online megrendezett program a vártál sikeresebben bonyolódott,
hiszen számos tánccsoport és együttes küldött zsűrizésre méltó felvételt. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a Dunántúl néphagyományt továbbvivő közösségei széles körű tettrekészségről és
együttműködő-képességről tettek tanúbizonyságot. Összesen tizenhét néptánccsoport küldte el
műsorának felvételeit, melyeket háromtagú zsűri értékelt.
Ahogy ilyenkor lenni szokott a Lőrincz Hortenzia, Németh Ildikó és Hahn-Kakas István alkotta
és magas szakmai színvonalat képviselő zsűri rendkívül nehéz helyzetben volt. A felvételek eltérő
minőségűek voltak, de a zsűrizést ennek ellenére is korrekt módon elvégezhették a szakemberek. A
beérkezett koreográfiák megtekintése és értékelése után az alábbi eredmények születtek:
KISCSŐSZ VENDÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES

– Berhida Táncegyüttes
– Bíbor Néptánccsoport
– Garabonciás Néptáncegyüttes
– Rokolya Néptánccsoport
KISCSŐSZ KIEMELT VENDÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES

– Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes
– Homokbödöge Táncegyüttes
– Regös Táncegyüttes
– Ajka-Padragkút Táncegyüttes
– Mecsek Táncegyüttes
– Sopron Táncegyüttes
– Táncol”KODO” Táncegyüttes
– Veszprém Bakony Táncegyüttes
– Sárköz Néptáncegyüttes

KISCSŐSZ HAGYOMÁNYÁPOLÓ VENDÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES

– Sárköz Néptáncegyüttes
– Bozót Néptáncegyüttes
– Večernica Hagyományápoló Együttes
A FESZTIVÁL TÉRSÉGI VENDÉGE

– Marcal-parti Asszonyok
A Zsűri minden egyes csoportról élő videóban küldött értékelést. A fesztiválon kevésbé volt fontos a
verseny. Szerény szintezéssel, kategóriák felállításával a zsűri éreztette a színvonal eltéréseit, de
ennél sokkal fontosabb volt az a szempont, hogy ezek a csoportok élő, működő közösségeket
képviseltek és ebben a nehéz időszakban is hajlandóak voltak legalább virtuálisan megmozdulni és
bekapcsolódni egy kulturálisan értékes ügybe. Valójában a színvonalbeli eltérések is inkább a
művelési forma eltéréseit takarják, hiszen a technikai képességeket gyakran felülírhatják a
viselkedésbeli értékek, vagy a közösségépítés által hozott emberi többlet.
A programot három élőben közvetített koncert is színesítette, amelyek több tízezres látogatottsága
minden képzeletünket felülmúlta. A Dűvő Népzenei Együttes és a Fláre Beás Zenekar szombaton, egy
magán udvarban koncertezett. Navratil Andrea és Demeter László vasárnap lépett fel a kiscsőszi
Római Katolikus Templomban. Mindhárom koncertet élőben közvetítettük a közösségi térben.
A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága különleges
kiegészítő programmal készült az online fesztiválra.
Ezek a játékok és "kiállítás" erre az alkalomra készültek, tehát ezen a felületen lehetett először
megtekinteni és játszani velük.
"kiállítások":
https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/nemez_t_nde.pptx
https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/komend_gabi.pptx
https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/_gi_n_ni
https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/t_ni_b_csi
Ismeretterjesztés a betyárokról mézeskalácsütőfák segítségével:
https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/bety_rok
Puzzlek:
puzzle Sobri Jóska:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e0ca25f7ab3&fbclid=IwAR06i9OiOqIPcb3fqLkM6JsG
wbcSNWlANPfTK3BCwqohnyhgIv0NjEAnsHI
puzzle betyárok:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=052ed4dc82c6
Memória játék:
https://learningapps.org/display?v=p677mrz6k20&fbclid=IwAR2IK3o5gFq-vi7qhMFosdePZhXpC5wBaEwbWieKVe3H7FmtZvSwnUfUaU
Játékkészítés otthon:
https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/lefed_s5x5.pptx

Trianon Emlékünnep
A program időpontja: 2020. június 4.
A program helyszíne: Kiscsősz-Karakószörcsök
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 60 fő
Célközönség: Karakószörcsök Lakói, Fordulj Kispej Lovam Te.

Trianon emlékét nagyszabású, a régi magyar határt kerülő lovaglással szerettük volna erősíteni
szíveinkben. A veszélyhelyzet tervünket megakadályozta, ezért a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes
úgy határozott, hogy szűkebb körben ugyan, de lehetőség szerint lovas hagyományőrző programmal
vesz részt a nemzeti megemlékezésben. Az Együttes tagjai Kiscsőszön nyergeltek, majd
Karakószörcsökre lovagoltak ünnepi viseletben. Itt katonadalokat énekelve végigvonultak a
településen, majd részt vettek egy Trianon emlékhely felavatásán. Az avatási ünnepségen egy széki
tánc színpadi bemutatásával is igyekeztek emelni az esemény erejét. Hazalovagolva a kiscsőszi
Templom előtt is elénekelték a Himnuszt és a Boldogasszony Anyánkat.

Új Kuratórium a Mediawave Alapítvány élén
A program időpontja: 2020. június 13.
A program helyszíne: Ravazd
A program szervezője: Mediawave Alapítvány
Érintettek létszáma: 12 fő
Célközönség: Az Alapítvány érintett vezetősége, támogatói

A Mediawave Alapítvány az ország egyik jelentős filmversenyét rendezi meg évtizedek óta. Ezt a célt
kiegészítve egyre inkább fordul a zenei kultúra különböző ágazatai és a magyar néphagyomány felé.
Az elmúlt években az Alapítvány Kuratóriumának tagjai mind földrajzi szempontokat, mind a
ráfordított időt figyelembe véve távolabb kerültek a közös programoktól, részvételükkel kevésbé
tudták segíteni a szervezői kör munkáját. Ennek okán időszerűnek látták a Kuratórium tagságának
frissítését. Június 13-án Ravazdon gyűltek össze az Alapítványhoz közel álló személyek, akik jó
hangulatú, közösségi ebéddel összekötött számadás és jövőépítő megbeszélés keretében állították fel
az új testületet. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Kuratórium tagjaként Kovács Norbert
építheti a jövőben a civil szervezeteink közti kapcsolatot.

Kulturális Lovas Túra kompromisszumokkal
A program időpontja: 2020. június 15-20.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 14 fő
Célközönség: Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes

A vírushelyzetre való tekintettel sajnos el kellett halasztanunk az idei évre tervezett csíki és gyimesi
kulturális lovas túránkat. Erdélyi barátaink nagyon készültek az együttes fogadására és az ott
tervezett előadás-sorozatra, ezét megígértük, hogy 2021-ben az idei terveknek megfelelően
szervezzük meg a túrát. Idén sem maradhatott el azonban a program. Mivel a szabályozás az
esténként szokásos előadások megrendezését nem tette lehetővé, kizárólag a lovaglásra
koncentrálva tartottuk meg a programot. Kiscsőszi kiindulási ponttal csillagtúrákat szerveztünk, öt
napon át, bejárva a térség falvait, gyönyörű tájait. A közös estékhez a csoport zenekara is hozzájárult,
szűk körű dalestekkel, tánccal töltöttük az időt. Különleges élmény volt a Somló hegy tetejére való
fellovaglás, ahol a somlói Vár és a délre néző Kilátó környékét is „meghódítottuk”.

Sopron Táncegyüttes táncos hétvégéje
A program időpontja: 2020. június 26-27-28
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Sopron Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
Célközönség: Sopron Táncegyüttes tagsága

Régi barátaink 16 éve járnak Kiscsőszre. A Sopron Táncegyüttes felnőtt tagsága Linczenbold
Maximilián és Varga Frida vezetésével, Fajkusz Attila és zenész társai segítségével táboroztak és
gyakoroltak falunkban. A Faluházban zajló próbákon az együttes a koronavírus vészhelyzet feloldása
kapcsán újította fel műsorát és erősítette meg közösségét.

Bali Tibor atya aranymiséje
A program időpontja: 2020. június 28.
A program helyszíne: Külsővat
A program szervezője: Római Katolikus Plébánia Hivatal
Érintettek létszáma: 200 fő
Célközönség: A római katolikus vallási közösség

Bali Tibor atya, a külsővati Római Katolikus plébánia plébánosa, térségünk kitartó pap bácsija
különleges napot ünnepelhetett június 28-án. Ötven éve tartotta első miséjét és most tartotta meg
Aranymiséjét, mely nem csak a térség, de az egész megye vallási életének ünnepe volt. A megye
papsága mellett Érsek Atya is megtisztelte az ünneplőket jelenlétével, sőt beszédével is köszöntötte
az ünnepeltet, aki zsúfolásig telt templomban tarthatta meg a különleges misét. A templom belső

teréből kiszorult híveket az épület előtti téren ültették le a szervezők, ahol ügyes technikai megoldás
révén szintén hallható volt a mise.
Az ünnepen természetesen Egyesületünk is részt vett. A Bozót Néptáncegyüttes női tagjai a mise
végén magyarbődi karikázóval köszöntötte az ünneplő hívek közösségét és Tibor atyát.

Szakmai beszámoló
3 napos bentlakásos tehetségtábor
NTP-MŰV-19-0030
Program időpontja:
2020. július 1-3.
Program helyszíne:
Kiscsősz
Program szervezője: Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
Résztvevők létszáma: 26 fő (20 résztvevő + 6 oktató, akik közül négy a Somló-hegyen tett
kiránduláson kísérői feladatokat is ellátott)
Célközönség: az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges táncosai; szakmai program,
közönség nélkül.

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola 2016 óta sikeresen pályázik a Nemzeti Tehetség
Program aktuális kiírására, így Táncos Tálentumok névre keresztelt projektsorozata immár negyedik
éve megszakítás nélkül zajlik. A projektben olyan fiatalok vehetnek részt, akik az egyesület más
képzésein kiemelkedően teljesítenek, így érdemesek arra, hogy oktatóink intenzívebb és
elmélyültebb formában, a részletekbe jobban belemenően foglalkozzanak velük. Reményeink szerint
a Tehetségcsoportból fog kikerülni oktatói bázisunk utánpótlása, illetve az a réteg, amely a hivatásos
együttesek következő generációját képezheti.
Talán mondanunk sem kell, hogy a térség fejlődéséért tenni akaró szervezetként mi az
előbbit igyekszünk támogatni. Természetesen nem akadályozzuk a kiemelkedő tehetségeket
lehetőségeik maximális kihasználásában, ám minden alkalommal felhívjuk diákjaink figyelmét a
helyben maradás fontosságára, a közösségépítés elsődlegességére, a felelős állampolgári magatartás
kötelezettségére.
Az idei táborban régiónk felső tagozatos és középiskolás tehetséges és kiemelten tehetséges
diákjai vettek, akik közül 14 a tehetséges és 6 fő a kiemelten tehetséges diák. A táborban
magyarpalatkai és Galga-menti táncokat oktattak az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tanárai,
jelesül Milos Dávid, Borbélyné Sánta Mária, Fodor Eszter, Szabó Sándor, valamint Kovács Norbert
Örökös Aranysarkantyús és Gaschler Beáta Örökös Aranygyöngyös táncos. A képzésről elmondható,
hogy rendkívül intenzív és sikeres, ezen kívül differenciált is volt. Oktatóink határozottan odafigyeltek
a hallgatók erős és gyenge oldalának feltérképezésére, így pontosan tudták, hogy kinek miben kell
fejlődnie. A mindennapos intenzív gyakorlás okozta monotonitás-érzeten egy a Somló-hegyen tett
kirándulással kívántunk enyhíteni. A Somló-hegy nemcsak páratlan természeti érték, hanem
évszázadok óta az itt élő emberek megélhetési forrása is. A szőlőtermesztéshez kapcsolódó épített
örökség (Taposókút, pincék, présházak) bejárása során a résztvevők megismerkedtek a gazdálkodás
ezen formájának tevékenységeivel és eszközeivel, illetve szembesülhettek a szakrális élet
helyszíneinek (Margit-kápolna, Kilátó alatti feszület és környéke) elmélyülésre alkalmas
atmoszférájával.

Szakmai beszámoló
Táncos Tehetségek Tábora
Kiscsősz
Program időpontja: 2020. június 28 – 2019. július 03.
Program helyszíne: Kiscsősz
Program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
Résztvevők létszáma: 120 fő
Célközönség: a táncos képzéseken résztvevő tehetséges tanulók
(Kifejezetten szakmai továbbképzés, publikum nélkül)

Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre Veszprém megye egyik
legelismertebb tehetséggondozó műhelye. A szervezet közel két évtizedre visszanyúló tapasztalattal
rendelkezik az utánpótlásnevelés területén, s olyan gazdag metodikai, illetve szakmai repertoárt tud
felmutatni, amely – bátran mondhatjuk – a mai Magyarországon a kiemelkedő szervezetek közé
emeli. Az egyesület tevékenységének azonban van egy másik iránya, hiszen nemcsak professzionális
előadók és leendő néptánc-pedagógusok kinevelésére törekszik, hanem figyelmet fordít az amatőr
alapokon nyugvó szervezetekhez küldendő közösségi emberek oktatására és nevelésére is. A kettő
irány tulajdonképpen elválaszthatatlan egymástól, s ezt a Táncházmozgalom eredeti koncepcióján
elért hazai eredmények szintén alátámasztják. Köztudott, hogy a kiemelkedő tudás 20%-ban tehetség
és 80 %-ban munka eredménye. Táborunk ezen utóbbi összetevő realizálásához teremti meg az
ideális feltételeket: oktatóink magasan képzett szakemberek, tevékenységüket jól fejlett műszaki
infrastruktúra is segíti. Kivetítőnk alkalmas eredeti felvételek lejátszására, kikockázására, lassított
lejátszására.
Az idei táborokat a járványügyi helyzet okozta torlódás miatt összevonva tartottuk meg, így
egyszerre volt jelen Kiscsőszön a gyermek és az ifjúsági korosztály. Oktatóink a fentiek értelmében
integrált csoporttal dolgoztak, ám differenciált képzési módszert választottak: a növendékekkel
Hahn-Kakas István, Tombor Beáta, Muszka György és Muszka Ilona foglalkozott. Az anyag mezőföldi
és mérai táncokból állt. Szakembereink kiemelt figyelmet igyekeztek fordítani az egyéni képességekre
és kompetenciákra, azaz a fejlesztendő és kiemelten fejlesztendő területekre. A táborlakók ezen a
módon nemcsak egy számura addig kevésbé ismert anyagot sajátíthattak el, hanem táncos
részképességeiket (ritmusérzék, térérzékelés, állóképesség stb.) is fejleszthették. A képzés alatti élő
zenét Soós András és zenekara szolgáltatta.
A táncos Tehetségek Tábora alatt a szabadidő értelmes kitöltésére is nagy hangsúly
helyeződik: tanítványaink az itt eltöltött idő alatt megismerkedhettek a népi kézműves mesterségek
alapfogásaival, a lovas hagyományokkal, illetve a népi játékokkal. A Duna Művészegyüttes élő zenés
műsora egyrészt a tartalmas szórakozásra adott alkalmat, másrészt a befutható pálya ívére nyújtott
kiváló példát. A tábort remek hangulatú táncház zárta.

Szakmai beszámoló
Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora
Kiscsősz
Program időpontja: 2020. július 05-10.
Program helyszíne: Kiscsősz
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Résztvevők létszáma: 130 fő
Célközönség: a tánccal professzionális szinten foglalkozó felnőtt táncosok és táncoktatók
(Kifejezetten szakmai továbbképzés, publikum nélkül)

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület egyik legsikeresebb nyári rendezvénye a Gyakorló
Néptáncosok és Táncoktatók Tábora, amit az is jól alátámaszt, hogy a férőhelyek feltöltéséhez csak
rövid időtartamú hirdetésre van szükség. Mindennek az oka igen egyszerű: az egyesület képzéseire
eljárók mindig pozitív tapasztalatokkal távoznak, s úgy tűnik, elvitték az országba a szóban forgó
esemény jó hírét is. Ez a jó hír az autentikus anyag kompromisszummentes oktatásának köszönhető,
s annak is, hogy az egyesület szakmai archívuma meglehetősen nagy: több száz órás eredeti
felvételgyűjtemény, mintegy 600 db-os CD-tár, illetve 250 db-os DVD téka áll a résztvevők
rendelkezésére, s nem szabad megfeledkezni a szakmai könyvtárról sem, amely megközelítőleg 1000
kötetből tevődik össze. Archívumunk szabadon kutatható, szakembereink bármilyen szakmai kérdés
felmerülése esetén képesek a válaszok megtalálásának segítésére. Ha a táncoktatás szakemberellátottságát nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy a fiatal generáció (Milos Dávid, Fodor Eszter)
mellett a tapasztaltabbak is jelen vannak (Antal Áron, Kovács Norbert, Gaschler Beáta).
Idei táborunkban a székely vidékek anyagai kerültek terítékre. Busai Norbert és Busai
Zsuzsanna Vajdaszentiványi-, Szabó Szilárd és Szabó Rubinka Mezőkölpényi-, Kádár Ignác és Nagypál
Anett Gyergyói táncokat oktatott. A táborban részt vevők mintegy 130 fős csoportjának napjait
azonban nemcsak a táncoktatás intenzív, embert próbáló próbái tették ki. A résztvevők tartalmas
sétát tehetnek a Hagyományfalu már elkészült látványosságai mentén (Állatok ösvénye, Vizek
pihenőkertje), szerveztünk a részükre lovas kocsizást, illetve erdei kirándulást, valamint filmvetítést is
(László Barna: Isteni kéz).

Szakmai beszámoló
Dűvő Nemzetközi Népzenei Tábor
Kiscsősz
Program időpontja: 2020. július 05-10.
Program helyszíne: Kiscsősz
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Résztvevők létszáma: 100 fő
Célközönség: a népzenével foglalkozó, azt játszó felnőtt és ifjúsági és gyermek korosztály
(Kifejezetten szakmai továbbképzés, publikum nélkül)

A Dűvő Nemzetközi Népzenei Tábor hosszú időszakra tekint vissza Kiscsőszön. A kezdetben
csak magyarországi résztvevőkkel megrendezésre kerülő esemény – nem utolsó sorban az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület Hidak Magyar–Magyar Programjának köszönhetően lassan nemzetközivé
terebélyesedett, olyan rendezvénnyé, amelyre Nyugat-Európából és a tengerentúlról egyaránt
érkeznek látogatók. Egyesületünk erre a táborra egyfajta misszióként tekint, hiszen a megvalósult
képzések összekötik a Kárpát-medence és Moldva, a diaszpóra és az anyaország magyarságát,
ráadásul úgy, hogy a létrejövő kapcsolatok tartós kulturális együttműködést tesznek lehetővé
partnerszervezeteinkkel.
Az autentikus magyar népzene oktatására a legkisebbektől a legnagyobbakig szükség van, s
nem csak azért, mert a zenetanulás, a zenélés a matematikai, az esztétikai és a finommotorikus
képességekre és kompetenciákra is jótékony hatással van: tradicionális zenénk olyan kultúrkincs,
amely a hagyomány részeként hozzájárul a magyarként való megmaradáshoz, a magyar önazonosság
megőrzéséhez. Mindehhez a Dűvő zenekar tagjai maximálisan hozzájárulnak, hiszen nemcsak magas
szakmai színvonalon tevékenykednek, hanem hitelesen is. Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs, Terenyei Péter,
Mohácsy Albert, Nagy Zsolt és Kubinyi Júlia minden évben atomjaira szedik egy-egy tájegység
jellegzetes zenei folyamatát, azt külön-külön oktatják a brácsásoknak, a prímásoknak, a bőgősöknek
és az énekeseknek, kezdő és haladó szinten egyaránt. Az idei tábor anyagát Magyarszovátról és a
Felső-Bodrogközről választották az oktatók. A szólamok megtanulása után a tábor fénypontja a falú
központjában megtartott közös összezenélés: ez az esemény már nyílt, a térség lakóinak
meghatározó élménye, amikor a 100 zenész együtt húzza az elsajátított zenei folyamatot.
A tábor résztvevői nemcsak zenéléssel töltötték napjaikat, hiszen igyekszünk odafigyelni arra
is, hogy a tartalmas kikapcsolódásnak meglegyen az ideje. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
kezelésében működő Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházban ki lehetett próbálni a népi
kézművesség mesterségeinek (szövés, kovácsolás, agyagozás stb.) mesterfogásait, ahogy a paraszti
növény- és állattenyésztés tradicionális módjai szintén megismerhetők voltak. A tábori napokat
minden este táncház zárta.

Szakmai beszámoló
XVI. Kiscsőszi Pajtafesztivál és
Élő Értékhét a Somló-Ság Kulturális Tengelyén
Kiscsősz
Program időpontja: 2020. július 05-12.
Program helyszíne: Kiscsősz
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Résztvevők létszáma: 3000 fő
Célközönség: a néphagyomány iránt érdeklődők életkori és előképzettségi megkötés nélkül

A Kiscsőszi Pajtafesztivál 2020-ban XVI. alkalommal került megrendezésre, igaz a koronavírushelyzetre való tekintettel csökkentett létszámmal, s kisebb internetes előkészítő kampányt követően.
Fontos megjegyezni azonban, hogy a rendezvény alapelvei nem, csupán a méretei változtak. Ezen
alapelvek legfontosabbika, hogy az eseménysorozatot a tradicionális magyar népi kultúra
bemutatásának, ápolásának, továbbörökítésének szenteljük. Ebben a vonatkozásban nem kötünk
kompromisszumokat, csupán arra figyelünk, hogy a különböző workshopok, oktatások, képzések és
programok ne csak a hivatásosok számára legyenek vonzóak, hanem az amatőröknek is. A
rendezvény így tudja beteljesíteni két legfontosabb funkcióját, azaz a térség lakóinak esztétikai
nevelését, illetve a helyi termelők helyzetbe hozását.
Egyesületünknek régóta lehetősége nyílik arra, hogy a szóban forgó fesztivált egy nagyobb
eseménysorozattá tágítsa, így az Élő Értékhét programsorozatban alkotnak egy egységet a megelőző
időszak tábori képzései (Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora, Táncos Tehetségek Tábora, Dűvő
Nemzetközi Népzenei Tábor), az estékre szervezett különleges előadások, a kiállítások és más
szakmai események. Bátran kijelenthetjük, hogy ez a nyolc napos találkozósorozat a néphagyomány
és a térségi értékek igazi ünnepe, amely több szempontból is kiemelkedik a szokásos fesztiválok
közül. Ezek a szempontok egyben értékmérői is a tevékenységünknek, azaz érdemes legalább a
felsorolás szintjén kitérni rájuk:

– kisközösségek támogatása fellépési lehetőség biztosításával, szakmai-módszertani
segítséggel;
– távolságtartás a fősodorbeli népszerű kultúrától;
– helyi kezdeményezések előtérbe helyezése;
– nonprofit attitűd;
– családias hangulat, a fogyasztói tömegrendezvény jelleg kerülése.
A felsorolásból kitetszik, hogy valójában minden társadalmi réteg egy időben történő mobilizálására
törekszünk, olyan alkotó közeg létrehozására, amelyben mind az egyes ember személyisége fejlődik,
mind a nemzeti összetartozás erősödik. Meglátásunk szerint ezen a módon, ha hosszú távon is, de
megtérül a pályázati projektekből elnyert összeg befektetése.

A fesztivál július 5-én a népzenészek és néptáncosok világtalálkozójával indult, amelyen a
Dűvő zenekar szolgáltatta a muzsikát, csakúgy, mint az esti táncházban is (Kiscsőszi Interaktív
Falumúzeum pajtája). Másnap, azaz július 6-án Szomjas György Betyárjáték című filmjének vetítésére,
illetve Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncertjére került sor. Egyesületünk
közreműködésével nemrég készülhetett el Koncz Gergely és zenekara Magyarpalatka című lemeze,
ennek egyik turnéállomása településünkön volt. Július 8-án szerdán László Barna filmje került
programba (Isteni kéz). Mezei Ferenc Csángáló évtizedekig játszott a Szászcsávási Zenekarban,
betegsége (Parkinson-kór) azonban komoly nehézségek elé állította. A játékfilmes elemeket
felvonultató alkotás mély nyomott hagyott a nézőkben. Július 9-én, csütörtökön Bánhelyi József,
Horváth Orsolya és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület népművész tagjainak kiállításával
folytatódott a program. A két fényképész nemcsak a hagyományos vidéki gazdálkodás életképeit
rögzíti, hanem épített örökségünk egyes elemeit, illetve a táncházak, mulatságok, jeles napok és
ünnepek pillanatait is. Csík Tamás kovács, Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, Apáti Zoltán fazekas,
Reidmár Linda keramikus és Fazekas Róbert fafaragó munkássága nem szorul különösebb
bemutatásra, hiszen mindnyájan a Népművészet Ifjú Mestere cím büszke birtokosai. A napot a
kolozsvári Tokos zenekar koncertje, illetve táncház zárta (Interaktív Faluház pajtája). Pénteken a
korábban megrendezésre került Dűvő Nemzetközi Népzenei Tábor, valamint Gyakorló Táncosok és
Táncoktatók Tábora résztvevői adtak számot megszerzett tudásukról, amennyiben a Hagyományfalu
Állatok Ösvénye nevű látványossága végében megtörtént az összemuzsikálás és a táncbemutató.
Fontos megjegyezni, hogy a táncbemutatót a térségünk lakóiból verbuválódott amatőr közösség,
jelesül a Bozót Néptáncegyüttes nyitotta meg. A Dűvő zenekar produkcióját Boka Gábor és a Bozót
Néptáncegyüttes közös előadása (A helység kalapácsa) követte, majd a Dresch Mihály Húros Quartett
adott felejthetetlen koncertet. A pénteket szintén táncház zárta. Július 11-ét tejkóstolással indítottuk,
s ekkor tartottuk a Kiscsőszi Kultúrpikniket, a Parasztolimpiát, valamint a Búcsúi Sütemények
Fesztiválját is. A délutánt Bakos Árpád templomi koncertje, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes fellépése,
illetve a Fláre Beás cigány hagyományőrző együttes koncertje tette felejthetetlenné, s biztosak
vagyunk benne, hogy a gyermekek sem felejtik el a meseösvény bejárását (Csűrdöngölő Alkotóház). A
szombatot a Zagyva Banda és a táncház tette teljessé. A záró napon került megrendezésre a Pajta
Szólótáncosa verseny, nem sokra rá a térségi dalkörök fellépése következett. Majd Soós András és
zenekara (Vándorforrás), a Sopron Táncegyüttes és a Fajkusz Banda közös műsora került
bemutatásra. A fesztivált szentmise zárta a Szent Imre herceg tiszteletére szentelt Római Katolikus
Templomban.
Állandó programok:
–

kézművesek vására,

–

időszaki kiállítás,

–

elcsendesedés a legelőn (Cimbi tavirózsás tava és környéke),

–

táncház.

Délibáb-Bozót-Kacagány
A program időpontja: 2020. július 14-19.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 60 fő
Célközönség: Középkorúak néptáncos közösségei

A bécsi Délibáb Néptáncegyüttes, a soproni Kacagány Táncegyüttes és a kiscsőszi Bozót
néptáncegyüttes gondolt egy nagyot és közös programsorozat és tanulás formájában ismerkedtek
meg egymással Kiscsőszön. A képzés gyakran együtt, máskor párhuzamosan, több helyszínen zajlott.
A különleges pillanatokat az esti órákra tartogatták a résztvevők, ahol élő zenés táncházakban
gyakorolhatták el a nap közben megismert anyagokat (Kalász Máté és zenekara segítségével). A
program igazi közösségfejlesztés volt, hiszen három különálló közösség szerveződött egy nagy baráti
társasággá, ami megalapozza a jövőbeni együttműködéseket is. A tánctanítások mellett népzenét is
tanulhattak a résztvevők. A helyszín adta lehetőségek szerint kiemelten igyekeztünk felhívni a
figyelmet a természet szépségeire, több alkalommal szerveztünk természetjáró programot.

Pannónia Tábor
A program időpontja: 2020. július 20-25.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Pannónia Néptáncegyüttes
Érintettek létszáma: 100 fő
Célközönség: Néptáncos gyermekek, fiatalok és felnőttek

Száz fővel érkezett Kiscsőszre a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes, akik minden korosztályos
csoportjukat elhozták, hogy közösen töltsék el nyári gyakorló táborukat. A koronavírus okozta helyzet
miatt külön figyelmet fordítottunk a gyakori fertőtlenítésre, az étkezéskor és az alváskor szükséges
távolságok betartására.
A táborozók több csoportban, pedagógusaik segítségével szervezték gyakorlásaikat, nagy munkát
végezve. Kalász Máté és zenész társai a teljes program alatt jelen voltak és élő zenével kísérték a
közösségi eseményeket. A tábor végén egy különleges, színvonalas gálaműsorral mutatkoztak be
egymásnak a csoportok.

Óvodások kiscsőszi látogatása
A program időpontja: 2020. július 25.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Célközönség: Óvodás korosztály

A csöglei óvoda apraja-nagyja ellátogatott Kiscsőszre, hogy néhány vidám órát a néphagyomány
megismerésével töltsenek. A gyerekek először bevetették magukat Cimbiék fa játszóházába, majd
ellátogattak a hagyományos falusi állatkertbe, ahol megismerkedhettek a kisebb-nagyobb falusi
jószágokkal. Zárásként lovas kocsira pattantunk és nótaszóval jártuk be a mezőket.

Kistérségi kulturális kirándulás
A program időpontja: 2020. július 26.
A program helyszíne: Lakitelek
A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
Célközönség: Kiscsősz térségének lakói, Élő Forrás közösség

A Nemzeti Művelődési Intézet saját kezdeményezése keretében autóbuszos kirándulásra hívta
Kiscsősz és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kistérségi közösségét. A kirándulás kettős céllal
valósult meg. Fontos, hogy a helyi közösségek számára értékes együttlétre biztosítsunk lehetőséget,
olyan időtöltés formájában, melynek során a szellemi gazdagodásra is lehetőség van. Az együtt
töltött nap gazdag volt kulturális élményekben és erősítette a résztvevők közti kapcsolatokat.
Az NMI másik célja a Lakiteleken megépült és jelenleg is épülő kulturális komplexum bemutatása
volt. Láthattuk az NMI új székházát, mely minden igényt kielégítő magas minőségű, mégis történelmi
emlékeket és értékeket hordozó létesítmény lett, a közművelődés valódi fellegvára. Ezt követően
végigsétáltunk a Lakitelek Népfőiskola területén, megismerve a már meglévő épületeket, parkokat és
a most épült épületrészeket is. A kirándulás koronája a Tőserdőn felállított cirkuszi sátorban látott
színházi előadás volt.

Kézműves hét a Hagyományok Házával
A program időpontja: 2020. július 27-31.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Hagyományok Háza, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
Célközönség: Népi kézművesek az országból

Válogatott mesterek érkeztek Kiscsőszre a Hagyományok Háza szervezésében, akik több napon át
képezték magukat, fejlesztették szakmai tudásukat. A Hagyományok Háza egyesületünk stratégiai
partnereként keresett fel bennünket, hogy – kihasználva az újonnan átadott Hunyor Népi Kézműves
Alkotóház adta lehetőségeket – nálunk szervezzék meg a Népművészet Ifjú Mesterei jelöltek szakmai
képzését. Az ide érkezett mesterek és tanítványok tartalmas napokat töltöttek el nálunk, használva a
létesítmény felszereléseit közösen dolgoztak, esténként pedig részt vettek a jelen lévő tordasi
huszárok mulatságaiban.
A program különleges eleme volt, amikor Szabó Csaba, a Tördemic Néptáncegyüttes vezetője tartott
előadást a Bakony-Balaton-felvidék hagyományairól. Az előadásban vendégként bemutatkozott
Bartalos János nyirádi pásztor is, aki a hagyományt ma is élteti, átéli.

Martonvásári, tordasi huszárok csillagtúrája
A program időpontja: 2020. július 27-31.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Szent László Huszárok, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 12 fő
Célközönség: Lovas huszárok
A martonvásári Szent László Huszár Egyesület tagjai szerveztek hat napos csillagtúrát Kiscsőszre. A
járványhelyzet miatt eredeti túrájuk meghiúsult, ezért Kiscsőszt választották állomásul az Egyesület
tagjai. Innen kalandoztak összesen hat napon át a lovasok a Somló hegy, Sümeg és más természeti
területek irányába. Az estéken a megfáradt lovasság a Hagyományok Háza mestereivel töltötte
együtt az időt, mulatozva, dalolva, időnként táncra perdülve. Egyesületünk igyekezett méltó
vendéglátásban részesíteni a vendégeket.

Országjáró szabadegyetem
A program időpontja: 2020. július 28.
A program helyszíne: Pannonhalma
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35 fő
Célközönség: A devecseri térség lakói

Országjáró Szabadegyetemünk állomásaként Pannonhalmára látogattunk, ahol megismerkedhettünk
a katolikus egyház fellegvárának számító Pannonhalmi Apátság történetével, jelenleg is látható
értékeivel. A kalauzolt programban végigvezettek minket a turisták által látogatható helyszíneken,
bemutatva az iskolai tevékenységet és a vallási élet jelenét. Ezt követően megismerhettük az
Apátsági Pincészet munkáját és megkóstolhattuk különleges boraikat is.

Határkerülő lovas zarándoklat
A program időpontja: 2020. augusztus első fele
A program helyszíne: Nagy Magyarország határvonala
A program szervezője: Magyar hazafiak, Eördögh András és Kincses Kálmán kezdeményezésére
Érintettek létszáma: 10 millió fő
Célközönség: A magyar nemzet minden tagja

A Trianon gyászát újra és újra felhozó időszakunk nagy hozadéka, hogy a nemzet tiszta lelkű, építő
szellemű tagjai erősebb kapcsolatba, közösségbe kerülhetnek egymással. A száz éves évforduló
kapcsán két kiváló személyiség, Eördögh András gazdálkodó, lótenyésztő gazda és Kincses Kálmán,
Székelyszenterzsébet református lelkésze különleges programot kezdeményezett. A Kárpát-medence
lovas társaságait segítségül hívva az egykori magyar határok mentén emléklovaglást szerveztek. A
program lényege eredetileg az lett volna, hogy június 4-én indulva, a felvidéktől keletre haladva, az
egykori határ vonalán, egymásnak staféta-szerűen a közös zászlót átadva lovagoljuk körbe Trianon
előtti Magyar határainkat. A vírusveszély miatt hozott rendelkezések ezt a tervünket meghiúsították.
Az enyhítések adta lehetőség viszont új megoldást hozott. Így esett, hogy augusztus első napjaiban az
országban és az elcsatolt területeken lovas csapatok indultak útnak, hogy augusztus 20-áig teljesítsék
a maguk által vállalt távokat, útvonalakat. A szervezőktől az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület azt
a megtisztelő felkérést kapta, hogy a mai Szlovénia és Ausztria területén fekvő Muravidék és Őrvidék
térségét meglovagolva járuljon hozzá a küldetéshez.
Egyesületünk a vészjósló osztrák hatósági egyeztetések után úgy döntött, hogy Jákról indítja a saját
túráját. Hat lovassal indítottuk a lovaglást, ketten Ausztria-felé, négyen Szlovénia-felé indulva.
Leidinger Dömötör és Leidinger Dániel északnak lovagolt és az előzetes hatósági fenyegetések
ellenére belovagoltak Ausztriába, így teljesítve a kitűzött célt. Túrájuk viszonylag rövid, három napos
időtartam alatt lezajlott, hiszen vállalták, hogy a megszokottnál nagyobb távolságokat lovagolnak. A
harmadik nap végére elérték a Fertő tó felett a szlovák határ környékét. Útjukat zord időjárás,
szakadó eső és északi szél nehezítette és sajnos a baráti fogadtatás terén is hiányosságok voltak.
Köszönet jár kitartó emberségükért. Nem így volt ez a Muravidék tájain, ahol a Lendva környékén
működő Lóbarátok Egyesülete tagjai segítették vonulásunkat. A fogadtatásra jellemző, hogy még a
szlovén ajkú politika képviselői is szívesen vették a látogatást, hivatalos fogadással, ajándékkal
igyekeztek kedveskedni (Dobronak polgármestere). A muravidéki magyarság megmozdulásai végig
kísérték túránkat. Zenés, táncos programok mellett gyermek táborban is részt vettünk, ahol
bemutattuk a lovas kultúrát. Így minden estére volt programunk. Negyedik napra értük el a szlovén horvát határt. Ebben a csapatban Szakos Ferenc, Farkas László, Vizmeg Zoltán (a Kassai Lovasíjász
iskolát képviselve) és Kovács Norbert lovagolt.
Köszönet jár a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék lovasainak és a magyarországi lovas segítőknek
áldozataikért.

Gencsapáti és Győr táncos fiataljai gyakoroltak
nálunk
A program időpontja: 2020. 08.10-16.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Vendég együttesek, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 110 fő
Célközönség: Iskolások, fiatalok

Közeli barátság és együttműködés fűz minket a gencsapáti Ispiláng és Kópic, illetve a győri Rege és
Regős Táncegyüttesekhez és azok vezetőihez. Ezek a kiváló csoportok töltöttek néhány napot
Egyesületünknél, hogy a tavaszi és nyár eleji kényszerszünetet bepótolhassák. Vezetőikkel és vendég
oktatóikkal kitűnű hangulatú táncfoglalkozásokat, közösségi eseményeket bonyolítottak együtt,
felkészülve az őszi iskolai táncos szezonra és a jövendő előadásokra. Az estéket élő zenével kísért
táncházak tarkították.

Fordulj Kispej Lovam életmód tábor Pomázon
A program időpontja: 2020. 08.13-19.
A program helyszíne: Pomáz
A program szervezője: Leidinger Dömötör és Családja
Érintettek létszáma: 10-100 fő
Célközönség: Táncos legények

Elsősorban a néptánc élet fiatal szereplői között hirdettük meg azt a tábort, melynek célja a fiatal,
legénysorban lévő táncosok férfiéletre, emberségre és hagyományos tudásra nevelése volt. Leidinger
Dömötör és Családja szervezte a tábort, pomázi birtokukon, mely egy elzárt természeti hely,
háziállatokkal, lovakkal, marhákkal, aprójószágokkal. A program nagyon színes volt. A gazdálkodás
munkafolyamatai mellett férfitáncokat, lovaglást, gyógynövény ismeretet és más hasznos
tudásanyagot is elsajátíthattak a legények. Az első tábor kilenc fiatal részvételével valósult meg, akik
a záró gálán nem várt erőteljességgel és virtuóz improvizációval mutatták meg tánctudásukat az
összegyűlt, közel száz fős közönségnek, a Magyar Vár közösségi termében. A lovas tudás átadásában
Leidinger Dániel, a táncokban Végső Miklós és Farkas László segítettek. A záró gálaműsoron a Fordulj
Kispej Lovam Táncegyüttes is fellépett, Porteleki László, Kalász Máté, Mester László, Fekete Antal és
Kerékgyártó Gergely kíséretével.

Vendégség a Hétrétország Köztiválon
A program időpontja: 2020. augusztus 17-18.
A program helyszíne: Őriszentpéter
A program szervezője: Hétrétország, Mediawave, Élő Forrás H.E.
Érintettek létszáma: 200 fő
Célközönség: A szervezői közösségek, népfőiskolák, kulturális érdeklődői kör

A nagy múltú Hétrétország Köztivál meghívására két baráti civil szervezet érkezett Őriszentpéterre. A
civil szervezetek együttműködése keretében két napos vendég program valósult meg. A
rendezvényen az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület több programrészt is szervezett. A Galiba
zenekar kíséretével délutáni tánchazát rendeztünk, majd kora este bemutatkozott a Kiscsőszi Ifjúsági
Táncegyüttes és a Bozót Néptáncegyüttes. Ezt követően este nyolc órakor nagy sikerű gálaműsort
adott a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes, a Zagyva Banda kíséretével. A Zagyva Banda mellett a
jelen lévő baráti zenészek is beszálltak az esti táncházi mulatságba.
A program másik részét a Mediawave Alapítvány szervezte. Ennek keretében a Dunántúl kulturális
szakembereinek népfőiskolai szellemű találkozója és szakmai beszélgetése zajlott, emellett több
koncertet és közösségi eseményt, kiállítást is szervezett az alapítvány. A közösségi asztalra és a közös
főzésre az Élő Forrás is feltette saját finomságait, Bagyura Ferenc és Milos Dávid kollégáink
közreműködésének köszönhetően.

Szentedre, Győr és a Fitos Dezső Társulat tábora
A program időpontja: 2020. augusztus vége
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Az Együttesek, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 100 fő
Célközönség: Néptáncosok az országból

Fitos Dezső és Kocsis Enikő minden tanítványát elcsábította Kiscsőszre. Táborsorozatukkal
gyakorlatilag lefoglalták augusztus utolsó időszakát és a csoportok egymást váltva látogattak el
falunkba. A korona vírus veszélyhelyzet megkívánta a különös figyelmet mind az étkeztetés,
szállásolás, mind pedig a szakmai foglalkozások terén. A táncok közben gyakori kézmosással, a
helyiségek állandó szellőztetésével igyekeztünk védekezni.
A fiatalok a két mester felnőtt segítői, táncoktatók segítségével rengeteget tanultak, gyakoroltak. A
mestereknek mindig volt gondjuk a programok lazítására, játékos vetélkedőket, játszóházakat,
versenyeket, sétákat szerveztek.

Fesztivál Nagyidán
A program időpontja: 2020. augusztus 28-29.
A program helyszíne: Nagyida
A program szervezője: Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes
Érintettek létszáma: 500 fő
Célközönség: A felvidéki magyarság

Az egészségügyi szabályok betartása mellett, de kiváló hangulatban telt Nagyidán, az Ilosvay Selymes
Péter Néptáncegyüttes házigazdaságával rendezett nyárzáró kulturális találkozó. A programra a helyi
néptáncegyüttesek mellett több magyarországi szervezet is meghívást kapott, így a rendezvény első
napját az 1-ső Pesti Rackák fergeteges koncertje nyitotta. Másnap a Jászsági Népi Együttes mellett a
Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes is a színpadra lépett, nagy sikert aratva. A teljes hétévégét a
Zagyva Banda fáradhatatlan tagjai tették kerekké, akik mindenki kedvére húztak egy-egy nótát.
Köszönjük a meghívást!

Pásztortalálkozó
A program időpontja: 2020. augusztus 30.
A program helyszíne: Virágoskút
A program szervezője: Rózsa Péter biogazda
Érintettek létszáma: 500 fő
Célközönség: Pásztorélethez és kultúrához kötődő közönség
Rózsa Péter, ismert hortobágyi biogazda idén is megrendezte az országos hírnévre szert tett
pásztortalálkozót, melynek helyszíne a Virágoskúti Rózsakert Biocsárda és környéke volt. A Fordulj
Kispej Lovam Táncegyüttes régi álma, hogy ezen a rendezvényen vendégszerepeljen. Ez az álom idén
teljesült, Rózsa Péter meghívta a csoportot és a rendezvény színpadi programjában mutatkoztunk be
két erdélyi tánc improvizációval és egy páros szólótánccal (Gál Nóra és Kovács Gábor). A csoport
fellépti díja egy különleges bio ebéd volt, mely racka és szamárpörköltből, főtt lófejből és más
finomságokból állt.

Kulturális programok a devecseri térségben
A program időpontja: 2020. nyár
A program helyszíne: Devecseri Kistérség
A program szervezője: Falvak, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 3000 fő
Célközönség: A térség lakossága

A vírusveszély enyhülése felüdülést hozott a közösségi életben. Kistérségünk falvai közül többen
vállalták a falunapi és más ünnepi rendezvények megvalósítását. Nagy örömünkre szolgál, hogy
ezekre a rendezvényekre szinte kivétel nélkül felkérést kap az Élő Forrás. A nyár folyamán jó néhány
rendezvényen vendégszerepeltünk tánccsoportjainkkal, így mi magunk is visszarázódhattunk az
egészséges kerékvágásba.
A Bozót Néptáncegyüttes és a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes Külsővaton, Bodorfán, Somlóvecsén,
Iszkázon is vendégszerepelt, mindenütt nagy tetszést elnyerve.

Programok, rendezvények a közeljövőben

Ajka-Padragkút Táncegyesület
8400 Ajka, Szabadság tér 13.
Tel.: 20/368-2464 E-mail: ramaszdance@gmail.com
Számlaszám: Budapest Bank 10101133-12882800-01004008
Adószám: 18935172-1-19

Jelentkezési lap

Vándorvigadalom Ajka
2020. október 10.
A Nagy László VKSZK, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, az Ajka-Padragkút Táncegyesület
és a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület idén is megrendezi a Regionális Vándorvigadalmat.
Helyszín: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ,
8400 Ajka, Szabadság tér 13.
Az jelentkező együttes neve:
A rendezvényre érkezők létszáma:

fő

1. Koreográfus:
Koreográfia címe:
Időtartam:
’
2. Koreográfus:
Koreográfia címe:
Időtartam
’
Vezető, kapcsolattartó neve:

tel.szám.:
e-mail címe:
Melyik településről érkeznek:
A fesztivál központi zenekara a Zagyva banda, a zenei kíséretről ők gondoskodnak.
Tel/Emil infó: 06-30/470-46-55, zagyvabanda@gmail.com.
Az rendezvényt hajnalig tartó táncház zárja. Mindenkit várunk szeretettel.
2020. augusztus 17.

A Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ
2020. november 14-15-én rendezi meg a
SZEKSZÁRDI NÉPTÁNCFESZTIVÁLT
A fesztivál a magyar amatőr néptánc mozgalom rangos versenye, melyre a jól és kiválóan minősült
táncegyütteseket várjuk, határon túlról is!
Az együttesek maximum 18 perces műsoridővel mutatkozhatnak be, melyet egy vagy két részletben
adhatnak elő. Valamennyi együttes műsorán szerepelni kell egy nyugati dialektus táncanyagából
vagy egy nemzetiségi táncanyagból készült koreográfiának. A versenyszámok közül egyiknek új
műnek kell lennie, melyet versenyen, zsűri előtt még nem mutattak be. Együttesi nevezési díj: 30.000
Ft

A zsűri koreográfiai, zenei, együttesi teljesítményt és egyéni táncos teljesítményt díjazhat.
A zsűri által kiosztható díjak összértéke: 1.500.000 Ft
A fesztivál önköltséges, a szállást, étkezést, útiköltséget és a saját zenekarát a táncegyüttes fizeti.
A fesztivál a „Táncol az ország” – A Magyar Dal és Tánc Napja országos programjába illeszkedik.

Jelentkezési határidő: 2020. március 30.

Cím: Babits Mihály Kulturális Központ
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Telefon: 74/684-889, 20/428-6378
e-mail: kovacs.zsuzsanna@szekszardagora.hu
A jelentkezésnek az együttes nevét, címét, vezetőjének adatait kell tartalmaznia! (telefon, e-mail)
Támogató: Csoóri Sándor Alap, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Martin György
Néptáncszövetség, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalai Kamaratánc Fesztivál
„ Zalán az elmúlt évtizedekben megfordult mindenki legalább egyszer, aki számít a szakmában, sőt
közülük sokan ma már más szakmákban „számítanak”. Színházi szakemberek, rendezők, alternatív
irányadók, zeneszerzők, híres pedagógusok lettek. A legeslegjobbak persze megmaradtak
koreográfusnak. Zalaegerszegen egyszer nyerni kell! Tudta ezt a mai nagy klasszikusoktól –Gy.K.,
Tímár, Kricskovics, Novák- kezdve utánuk jövő számtalan generáción keresztül mindenki. Hiszen
„Zala” beugró a szakmába, ez az a hely, ahol minden megtörténhet (színpadon és büfében egyaránt),
és nincs más cél, mint hogy minden meg is történjen ezen a fesztiválon ami a sok-sok táncos
alkotóműhelyben egyáltalán megtörténhet. Legyen hát a Zalai Kamaratánc Fesztivál továbbra is a
magyar táncművészet legszínesebb, legizgalmasabb fóruma…”
Énekes István
koreográfus
Tisztelt Együttes vezető!
Tisztelt Koreográfus Kolléga!
A fenti ajánló sorokkal köszöntelek abból az alkalomból, hogy újra eljött a Zalai Kamaratánc Fesztivál
megrendezésének éve, 1965-től számolva a XXIX.. alkalommal. Az elmúlt 16 évben megfrissült
fesztiválunkat jó szívvel ajánljuk a táncszakmának a hivatásos- és amatőr táncegyütteseknek,
koreográfusoknak, táncosoknak. Ímea kiírás, amely 3 újdonságot is tartalmaz.
Egyik, hogy a járvány adta bizonytalanságok miatt a fesztivált online rendezzük meg 2020. december
20-án.
Másik a díjazásban történő változás. A rendező bevezeti a „nívódíjas koreográfus” címet, lsd a
kiírásban.
A harmadik, hogy egy új műfaj felkarolását határozta el a rendező. Ez pedig a „táncfilm”. Ez lesz a
fesztiválunk 3. vonulata az autentikus és táncszínházi koreográfia mellett, lsd a kiírásban.
A fesztiválról bővebb információkat és a jelentkezési lapot a www.zalaikamara.kx.hu oldalon találsz.
A kitöltött jelentkezési lapokat a raczpetra@gmail.com email címre várjuk, és a kapcsolattartás is
ezen a címen történik.
Jó felkészülést kíván a szervezőbizottság nevében:
Rácz Petra
a szervezőbizottság elnöke
Zalaegerszeg, 2020. augusztus 19.

XXIX. Zalai Kamaratánc Fesztivál
Versenykiírása
A XXIX. Zalai Kamaratánc Fesztivál a magyar táncművészetben olyan fórum, amely elősegíti az új
kamaraművek létrehozását, a koreográfusokat koncentráltabb táncdramaturgiára, szerkesztésre,
frissebb szemléletű színpadi térhasználatra ösztönzi, a résztvevők számára színvonalas
bemutatkozási, versenyzési és tapasztalatszerzési lehetőséget teremt. Célunk, hogy az amatőr és a
hivatásos együtteseknél dolgozó alkotók számára is lehetőséget nyújtsunk a bemutatkozásra,
tapasztalatszerzésre határon innen és túl egyaránt.
A fesztivál: - 2 kategóriában koreográfus versenyt
- 1 kategóriában rendezői versenyt hirdet.

Az idei évben a járványra való tekintettel nem kell megjelenni a fesztivál helyszínén, hanem a
versenyprodukciók felvételét a fesztivál időpontjára el kell küldeni a rendezők számára. A felvételek a
verseny napján a zsűri számára levetítésre kerülnek. A tánc versenyművekről egy kamerás (totál)
felvételt kér a fesztivál, amely színházi körülmények közt (jelmez, díszlet, fény stb…) is készíthető, de
próbatermi körülmények közt készült felvételt is elfogad.
1. Autentikus folklór kategória: A kategória célkitűzése, hogy a Kárpát-medence autentikus
folklórkincséből korunk színpadi eszközével és ízlésével megalkotott koreográfiák szülessenek. E
kategóriába tartoznak azok a művek, amelyek színpadi dramaturgiával, gondolatokkal,
mondanivalóval nem terheltek oly mértékben, hogy a néptánc bemutatásának elsődlegessége
sérüljön.
2. Táncszínházi kategória: Célkitűzése, hogy a kárpát-medencei folklórkincsre épült,
elsősorban –de nemkizárólag – néptánctechnikára alapozotttáncszinházi művek születését
ösztönözze.
A fesztivál feltételei mindkét kategória számára:
- A fesztiválon amatőr- és hivatásos együttesek egyaránt részt vehetnek.
- A fesztivál meghívásos, a meghívást a nevezés elfogadása után a koreográfia kapja.
- A jelen kiírással megkeresett együttesek koreográfus és koreográfia megnevezésével nevezhetnek.
- Egyazon koreográfus egy kategóriában csak egy koreográfiával nevezhet.
- Egy koreográfia műsorideje nem haladhatja meg a 15 percet.
- Kiírással megkeresett együttes maximálisan 20 perc műsoridővel nevezhet
- Csak új művekkel lehet nevezni. Új műnek tekinthető az olyan mű, amely sem területi, sem országos
rangú fesztiválon, bemutatókon nem szerepelt.
- Az előző feszteiválok tapasztalatai,valamint a zsűri javaslata alapján a rendezőbizottság
a fogadott versenyprodukciók számát 30 produkcióban maximálja
- Az egyazon produkcióban színpadra lépők száma nem haladhatja meg a 8 főt, a zenekar tagjai nem
számítanak bele a létszámba, de a színpadképbe komponált zenészek száma max. 5 fő lehet.
A fesztivál új kategóriában hirdet versenyt.
3. Táncfilm kategória: (rövidfilm)
A fesztivál olyan rövidfilmek számára hirdet fórumot, amelyek elsődlegesen a „néptánc”-hoz, (de
egyéb „tánc”-hoz) kötődnek tartalmukban:
A nem fiktív,
fiktív
és animációs filmalkotások egy kategóriában versenyeznek.
Tartalmi ajánlás az alapvetően szabad témaválasztás mellett:
- táncosokról (adatközlőkről) szóló portréfilm
- tánc, koreográfia, táncdráma bemutatása a film dimenziójában
- táncról, táncosokról szóló játékfilm
- tánc központú animációs film
- Nem tekintjük alkotásnak azt, ami csupán eseményt rögzít, táncház, próba, mulatság
dokumentációja.
A film terjedelme maximum 20 perc. A filmet a Kamaratánc Fesztivál zsűrije értékeli, kiegészülve egy
neves filmszakértővel.
A filmmel a rendező versenyez, a címmel és a rendezővel nevez.
A nevezést 2020. október 31-ig kell eljuttatni a rendezőhöz. A versenyző filmeket a zsűri 2020.
december 19-én tekinti meg. A verseny filmeket december 18-án 12:00 óráig kell eljuttatni a nevezés
után meghatározott módon a szervezőkhöz.

Díjak :
/ 1. és 2. kategóriában/
A fesztiválon koreográfusi, együttesi, táncos-előadói és zenei nívódíjak kerülnek átadásra,
kategóriánként I-III. fokozatban. A különdíjak kategóriájában kiadásra kerül a 4 éve alapított
„Orsovszky István” koreográfusi díj is.
A fesztivál fődíja a Koreográfusi nívódíj I. fokozata, amely bármelyik kategóriában születhet.
A rendezőbizottság új díjat is alapított az idei évtől kezdődően :
A fesztivál díjazottjai a Zsűri odaítélése alapján címükben a
„NÍVÓDÍJAS KOREOGRÁFUS” címet viselhetik. A kiadott címek számát a zsűri határozza meg. E
címet visszamenőleg is adományozza a rendezőbizottság azon koreográfusok számára, akik
legalább 3 alkalommal díjazottjai voltak a fesztiválnak Ők a „nobleniveau” díjban részesülnek. Ezen
díjak is a XXIX. fesztivál díjkiosztóján kerülnek átadásra.
A díjakat 6 főből álló országos szinten szakmailag elismert zsűri ítéli oda.
/3. kategóriában:/
A zsűri pénzdíjat és címet adományoz a győztes alkotóknak, melyek még egyeztetés alatt vannak.
Program:
A Fesztivál ideje: 2020. december 19-20.
Időbeosztásnál a lebonyolítás részleteiről a jelentkezőknek adunk tájékoztatást.
Információkat, kérdésekre választ kaphatsz a raczpetra@gmail.com email címen.
Változatlanul él a www.zalaikamra.kx.hu honlap, ahol jelentkezési lapot is találsz.
a XXIX.Zalai Kamaratánc Fesztivál Szervezőbizottsága
Zalaegerszeg, 2020. augusztus 19.

