Hidak Hírlevél 2020 utolsó negyedévre
Folytatjuk dalos mesterkurzusunkat Navratil
Andreával
A program időpontja: 2020. ősz
A program helyszíne: Kiscsősz, Hunyor Regionális Kézműves Alkotóház
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Célközönség: A térség érdeklődői (felnőttek)

Navratil Andrea, ismert népdalénekes ősszel is folytatja az előzőekben sikerrel zajlott mesterkurzusát,
melyre az egész régióból érkeznek népdal kedvelők, pedagógusok és mások. A program első alkalma
nemrégiben volt Cimbiék teraszán. Az őszi-téli időszakban az Alkotóház ad helyszínt a kurzusoknak,
melyeket honlapjainkon előre hirdetünk.

Sikerrel zajlik szövő tanfolyamunk
A program időpontja: 2020. ősz
A program helyszíne: Kiscsősz, Hunyor Regionális Kézműves Alkotóház
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Célközönség: A térség érdeklődői (felnőttek)

Az elmúlt időszakban elkezdett kézműves tanfolyamot az Alkotóházunk és a benne lévő
berendezések átadása után szövés területére szervezte Illésházy Kata, aki kiemelkedő színvonalú
munkáival hívja fel magára a figyelmet országos szakmai körökben is. Kata hívó szavára közel húszan
járnak rendszeresen a foglalkozásokra, az Alkotóház szövő termébe. Büszkék vagyunk a sikeres
közösségre és szeretettel várjuk a további érdeklődőket.

Új színfolt a Gasztronómiai tanfolyam
A program időpontja: 2020. ősz
A program helyszíne: Kiscsősz, Közösségi Szálláshely
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Célközönség: A térség érdeklődői (felnőttek)

Különleges és nagyon népszerű új programot indított az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A
gasztronómia titkaival ismerkedhetnek meg a résztvevők úgy, hogy minden alkalomra más-más
ételféleség elkészítésével készül a szervező, Milos Dávid és az általa felkért segítők. Dávid szakmáját
tekintve is közel áll a témához, hiszen szakács végzettséggel rendelkezik. A felkért segítők elsősorban
a környék háziasszonyai, akik mesterien készítenek egy-egy helyi értelt.
A tanfolyam a vírusveszély megszűnésével folytatódik majd, addig is online módon kerülnek
bemutatásra a receptek és ételkészítési praktikák.

Ismeretterjesztő népzenei sorozat iskolás
gyerekeknek
A program időpontja: 2020. szeptember 1-14.
A program helyszíne: Veszprém és Vas megye oktatási intézményei művelődési házai
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 2000 fő
Célközönség: Általános iskolás korosztály, óvodások

Tavasszal a koronavírus szabályozás miatt elmaradt a tervezett, NKA által támogatott népzenei
koncert és táncház sorozatunk, melynek célja a népzenei kultúra megismertetése és népszerűsítése a
gyermek korosztály tagjainak körében. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiváló térségi
kapcsolatainak köszönhetően szeptember első heteiben pótolhattuk a rendezvénysorozatot, sőt a
programok mennyiségét tekintve felül is múltuk a terveinket.
A rendezvényeket elsősorban általános iskolákban és művelődési házakban tartottuk. A KLIK illetékes
szervezeteivel és az Intézményvezetőkkel előre egyeztetve, az egészségügyi szabályok és javaslatok
maximális betartásával tartottuk meg az egyes programokat, a nagy létszámú helyszíneken
szabadtéren, több csoportra bontva, több alkalommal tartottunk előadást. A koncertekhez
kapcsolódó táncházakat is elsősorban szabadtéren tartottuk, igyekeztünk távolságot tartatni.
Az egyes helyszíneken a zenei bemutatót rövid táncbetétek tarkították, majd a zenekar tagjai
hangszereiket mutatták be. A zenészek felvonultattak több különleges, kevéssé ismert hangszert is,
melyek nagy érdeklődésre tarthattak számot (tekerő, koboz, citera, gardon). A hangszerek
megszólaltatása közös éneklésbe torkollott. A koncertek zárásaként az Élő Forrás táncosai rövid közös
táncházat tartottak a diákoknak, majd személyes élményként a gyermekek felpróbálhatták a
népviseleteket, megszólaltathatták a számukra előkészített hangszereket. A nagy érdeklődés miatt
két óvodába is ellátogattunk a térségben.
A program helyszínei:
Veszprém megye: Noszlopi Általános Iskola, Káptalanfai Általános Iskola, Csöglei Általános Iskola,
Kertai Általános Iskola, Vörösmarty Általános iskola Ajka, Nagy László VKSZK Ajka, Devecseri Általános
Iskola, Somlóvásárhelyi Általános Iskola, Tüskevári Általános Iskola, Somlóvásárhelyi Óvoda, Csöglei
Óvoda.
Vas megye: Jánosháza Általános Iskola, Jánosháza Római Katolikus Általános iskola, Ostffyasszonyfai
Általános Iskola, Celldömölki Általános Iskola, Celldömölk Művelődési Központ.
Az előadást a vírushelyzet miatti csoportbontásokkal összesen 25 alkalommal tartottuk meg, közel
kétezer gyermek és a kísérő pedagógusok számára.
Az előadásban részt vevő zenészek:
Koncz Gergely hegedű, Kádár Ignác harmonika, Hunyadi Péter hegedű, Pusztai Boglárka hegedű, Kiss
Rafael brácsa, Győri Dániel nagybőgő, Varga Tamás nagybőgő, Czaier Péter nagybőgő

Az előadásban részt vevő táncosok:
Gaschler Beáta, Fodor Eszter, Sánta Mária, Milos Dávid, Szabó Sándor.
Az előadássorozat egy évek óta zajló szemléletformáló program része volt, melyet szeretnénk a
jövőben is folytatni. Ezeken a koncerteken nem csak a népzene szépségére, de a néphagyomány
általános értékére is felhívhatjuk a figyelmet, elfogadottá, sőt népszerűvé tehetjük a fiatalok
körében.

Élő Forrás Udvar Szaporcán
A program időpontja: 2020. szept. 4-5-6.
A program helyszíne: Szaporca
A program szervezője: Pro Kultúra Sopron Kft, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő
Célközönség: Fesztivál látogatók, szaporcai lakók
A soproni Pro Kultúra Kft és a soproni Pendelyes Egyesület felkérésére, immár második alkalommal
töltöttük együtt hosszú hétvégénket a szaporcai lakókkal és fesztivál látogatókkal, a Bőköz fesztivál
keretében. A helyiek nagyon megszerették egyesületünket, ezért jó szívvel vártak minket és örömmel
segítették programjainkat. A helyi Tájház épülete, udvara és kertje adott otthont programunknak,
melyet igyekeztünk igazán sokszínűre szervezni. Sátrunkban, a helyben, bemutató-szerűen késztett
sajtok mellett szürke marhából készült finomságokat is kóstolhattak az érdeklődők. Lovainkkal
folyamatosan biztosítottuk az érdeklődők számára a lovas világ megízlelésének lehetőségét, időnként
magunk is lóra pattantunk és végigjártuk a Bőköz falvait. Természetesen nem maradt el a tánc sem.
Szombaton a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes vendégszerepelt a kémesi Nagy Színpadon,
esténként pedig élő zenés táncházakban mulattunk, a Kalász Bandával.
Jövőre ismét ott leszünk!

Magdi és Waldo esküvője
A program időpontja: 2020. szeptember 12.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Ifjú Pár, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Célközönség: Házasulandók, szűk baráti és rokoni kör

A Covid járvány miatt meghiúsult régi barátaink, Hercsuth Magdi és Waldo Kloor lakodalma, melyet
Kiscsőszön szerettek volna megrendezni. A Pár nem kesergett sokat, segítségünket kérték egy szűk
körű esküvő megszervezésében. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, hiszen ez a két kiváló ember
talán éppen a kiscsőszi tánctáboroknak köszönhetően szerette meg egymást. Az esküvőre egy
gyönyörű környezetű helyszínt választottuk, felkértük Varga Zoltánnét, a térségi hivatal aljegyzőjét,
anyakönyvvezetőt, hogy segítsen közös ügyünkben.
Az esküvő után lovas kocsival vittük a Családot a lakodalmi helyszínre, melyet titokban alakítottunk
ki, emellé természetesen egy népzenekart is felkértünk. Hahn-Kakas István és Milos Dávid,
egyesületünk kiváló szakácsai állították össze a fejedelmi lakodalmi menüt, amely nagyon ízlett a
meghívott közeli rokonoknak és barátoknak. Ha már volt zenekarunk, meg is rendeztük a szűk körű
lakodalmat, mely mindannyiunk számára felejthetetlen volt.
Isten éltesse az Ifjú Párt!

Városok – Falvak Szövetsége találkozó
A program időpontja: 2020. szept. 17-19.
A program helyszíne: Gyula
A program szervezője: Városok, Falvak Szövetsége
Érintettek létszáma: 60 fő
Célközönség: Településvezetők

Kiscsősz település abban a kitüntetésben részesült, hogy nemrégiben felvételt nyert a Városok –
Falvak Szövetsége közösségbe, mely kiemelkedő magyarországi településeket tömörít. A Szövetség
tagsága arra törekszik, hogy tapasztalataival, tudásával, az általa képviselt értékekkel segítse a tagság
önkormányzatait. Kiemelkedő a kulturális együttműködés és települési értékek, közösségek
bemutatásának, helyzetbe hozásának segítése. Kiscsősz, és az Élő Forrás számára is fontos ez a
lehetőség. Nemrégiben három napot töltöttünk Gyulán, ahol a település vezetői fogadtak minket ée
mutatták be számunkra a keleti vidékek egyik legszebb, legkülönlegesebb városát. A jövőben
szeretnénk Nyáráddal közösen megvendégelni a Szövetség tagságát.

Kiscsőszön vendégeskedett a Vecernica
Táncegyüttes, Sóskútról
A program időpontja: 2020. 09.19-20.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 25 fő
Célközönség: Az együttes tagsága

A Lőrinc Hortenzia által vezetett, sóskúti Vecernica Néptáncegyüttes tagsága látogatott el Kiscsőszre,
hogy néhány napig a falusi hangulatot élvezve szakmailag is feltöltődjenek tagjai. A néptáncos
gyakorlás mellett sokkal inkább fontosnak érezték a közösség belső erősítését. Ebből a célból esti
beszélgetésben, kirándulásban, más programokban is gazdagodtak a tagok. Természetesen nem
maradt el a Somló meglátogatása sem.

A Hagyományok Háza hálózati konferenciája
A program időpontja: 2020. 09.21.22.23.
A program helyszíne: Ajka
A program szervezője: Hagyományok Háza, Zala Megyei Népművészeti Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
Célközönség: a Hálózat tagjai

Három napos konferencián találkoztak az egyre erősebben és szervezettebben működő
Hagyományok Háza Hálózat magyarországi tagjai Zalaegerszegen. A Zala Megyei Népművészeti
Egyesület kitűnő vendéglátása és szakmai programja mellett kiemelt célunk volt, hogy tovább
erősítsük a szakmai és emberi közösséget, mely átszövi az egész országot és egyre jobban szerveződik
a határokon túl is. A Hagyományok Háza háttérintézményként segíti ezt a programot, mely valójában
a néptánc és a tárgyalkotó népművészet erős, működő hálózata.
A konferencián megismerhettük a Zalaegerszegen működő kézműves szervezet munkásságát, az
országosan is egyedülálló Kézműves Házat a Gébárti Tó partján és az elmúlt évtizedek harcos, de
eredményes építkezését. Ezek mellett előadások hangoztak el a hálózat tagjainak tevékenységéről,
eredményeiről, hallhattuk a Hagyományok Háza célkitűzéseit, terveit.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a Hálózat tagjaként képviseli Veszprém megyét, ahol
kiemelkedő a néptánc élet és annak működési színvonala.

A népzene és néptánc gazdagította a nyárádi
Krumplifesztivált
A program időpontja: 2020. szeptember 26.
A program helyszíne: Nyárád
A program szervezője: Nyárád Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Veszprém
Megyei Néptánc Egyesület
Érintettek létszáma: 100-150 fő
Célközönség: Nyárád és környéke lakói

Régi baráti együttműködésünk jegyében a néptáncé és a népzenéé volt a főszerep Nyárádon, a
település őszi kulturális rendezvényén. A kissé hűvös, borongós időjárás sem akadályozta meg, hogy
kitűnő hangulatú gálaműsort valósítsunk meg a falu szabadtéri közösségi helyszínén. Kiváló
zenészeket hívtunk a programra, muzsikusaink Kalász Máté, Porteleki László, Szabó-Csobán Gergő,
Fekete Antal és Mester László voltak. A Banda kísérte a térség néptáncosainak előadását, melyben a
Kárpát-medence sok tájegysége megjelent. A műsorok mellé a helyiek különleges étkek
főzőversenyével és egy nemzetközi trófea kiállítással kápráztatták el a közönséget. A rendezvényt Dr.
Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is megtisztelte a jelenlétével.
Nyárád a Pápai Kistérség egyik legkiemelkedőbb települése. Kitűnik a rendezvényeinek színvonaláról,
igényességéről. Az elmúlt évtizedben rengeteg közösségi célú fejlesztést hajtottak végre, gyönyörű, új
közösségi házat és rendezvényparkot működtetnek, nemzetközi hírű trófea kiállítással. A műsoraik
mindig az értékes kultúra köré épülnek fel, igyekeznek jó irányba fordítani a falu lakóinak kulturális
érdeklődését. Nyárádon jegyzik a környék leggazdagabb értéktárát, melyet a falu valóban gondoz és
éltet. A helyi lakosok által működtetett termelői szövetkezet rengeteg húsfélét, füstölt árut, élő
állatot és befőzött zöldséget-gyümölcsöt értékesít.
Mi sem természetesebb annál, mint hogy Nyárádoin is működik egy amatőr néptáncegyüttes,
melynek neve Nyárád Táncegyüttes.

„Kispej” előadás Kapolcson
A program időpontja: 2020. szept. 27.
A program helyszíne: Kapolcs
A program szervezője: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 60 fő
Célközönség: Fesztivál látogatók

Nem volt tömeg az idei kapolcsi fesztiválon, hiszen több hétvégére húzva, előzetes regisztrációval
fogadták a közönséget a szervezők. Így is mindenki számára emlékezetes élmény volt a Fordulj kispej
Lovam Táncegyüttes és Zenekara közös előadása, a kapolcsi Muharay udvarban. Az együttes teljes
kedvéből táncolta el erdélyi műsorát a szűkebb körű közönségnek is. Bár a kora délutáni órákban
szinte egyáltalán nem volt vendég a faluban, az előadás időpontjára meglepetés-szerűen megtelt az
udvaron elhelyezett, padokból rögtönzött nézőtér. Az együttes szék táncaival kezdte, majd Mezőség
más falvainak ritka és sűrű magyarjai következtek. A műsorban a Kis-Küküllő-mente és Kalotaszeg
legényesei is megjelentek a nézők nagy tetszésére.
Előadásunk egyben a Művészetek Völgye teljes programsorozatának záró eseménye is volt.

A Dunántúl Ünnepe Kiscsőszön
A program időpontja: 2020. október 3.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Táncház Egyesület
Érintettek létszáma: 3-400 fő
Célközönség: Hagyományápoló közösségek

Különleges rendezvényt szerveztünk Kiscsőszön, a Táncház Egyesület támogatásával. A program része
volt az Országos Táncháztalálkozó több helyszínes (pót)eseményének, mely a magyar népzene és
néptánc, a táncház értékét hirdette.
A vírusveszély miatti javaslatokat figyelembe véve, fertőtlenítő pontokat kialakítva, főként szabadtéri
és jól szellőztethető helyszíneket kialakítva bonyolítottuk le az egész napos rendezvényt.
A kaláka munka a kulturális események gyakori előzménye volt egykor a falvakban. Az emberek
együtt végezték a mezőgazdasági munkákat, egymás eszközeit, munkaállatait igénybe véve
takarították be a terményeket. A sikeres munkálatok ünneplése volt a mulatság, ahol előkerült a nóta
és a tánc is. Így zajlott ez Kiscsőszön, október 3-án, szombaton. Munkásaink egy része már pénteken
este megérkezett. Szombaton, a délelőtti órákban közösen veselkedtünk neki az Élő Forrás kukorica
táblájának, amelyben az összegyűlt munkások kézzel törték és fosztották a beérett fejeket. A kukorica
kosarakba, onnan zsákokba, majd az előkészített góréba került. A munkában minden korosztály
képviseltette magát, így a délelőtt folyamán körülbelül 500 nm-en sikerült letörni a terményt.
Eközben már kora reggel megkezdték a főzést a kemence környékén a Gencsapátiból érkezett
néptáncos barátaink, a Vadhajtás Senior Táncegyüttes tagjai. Vörösboros marha pörkölt és dödölle
várta az éhes munkásokat. Borbács Magdolna, helyi asszony kukorica prószát készített, az egerajlai
pékség pedig finom réteseket és pogácsát szállított számunkra. Délutánra Milos Dávid kollégánk is
felmelegítette a kondért, amelyben kiváló babos, csülkös káposztát készített a rendezvény résztvevői
számára.
A Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházban az Egyesületünk és a Hagyományok Háza által
kezdeményezett óvodapedagógus képzés (Tanuljunk Népművészetül) első ismerkedő szakmai
találkozója került megszervezésre. A képzés résztvevői élvezhették a délutáni programokat is.
Ebéd után, 14.00 órától elkezdődtek a bemutatók, melyeket főként a Dunántúl (Bakony-Balatonfelvidék, Somogy, Vas) zenei és táncos kultúrájából merítkezve állítottunk össze. Az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület képviseletében a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes és a devecseri Általános
Iskola diákjai léptek fel Hunyadi Péter és zenekara kíséretével. Bese Botond dudás kísérte a Tördemic
Néptáncegyüttes gazdag Balaton-felvidéki táncbemutatóját, majd az azt követő táncházat. Barsi Ernő
gyűjtéseiből adott elő egy különleges műsort a Kemenesmagasi Dalkör és Citerazenekar, akik
megzengették a rendezvénysátrat. A Pajta helyszínen mutatkozott be Czigány Tamás és Husi Gyula
citerás és dudás somogyi előadásával, majd Bese Botond és a gödi Búzaszem Iskola dudásai adtak
műsort. A tihanyi zeneoktatás szereplői, pedagógusok és diákok gazdag előadását Navratil Andrea,
Császár Dominik és Császárné Borzavári Róza koncertje követte. Az este ismét a táncé volt. A
Dunántúli régiót teljesen lefedő Dunántúl Népi Kommandó tagjai fergeteges műsort adtak Kalász

Máté és zenekara kíséretével. Az esti táncban részt vett a Bozót Néptáncegyüttes és a veszprémi
Gerence Táncegyüttes is. A táncestet megkoronázva Vastag Richárd vezetésével borzavári táncházat
tartottunk. Zárásként a rendelkezésnek megfelelő, 23.00 órás időpontig tartó táncház volt, a jelen
lévő kiváló zenészek muzsikájára.
A rendezvénysorozatot kézművesek és helyi termelők kiállítása és vására kísérte, mely kiemelkedően
magas színvonalú termékek bemutatásával járt.

Elbúcsúztunk Csánitz Márktól
A program időpontja: 2020. október 4.
A program helyszíne: Ajka, Agóra
A program szervezője: Tördemic Néptáncegyüttes, Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Veszprém megye
néptáncosai
Érintettek létszáma: 3-400 fő
Célközönség: A néptánc élet szereplői, barátok, családtagok

Ajkán, az Agórán vettünk közösen búcsút fiatal táncos barátunktól, Márktól, aki egy
szerencsétlenségben vesztette életét. Ez az esemény mutatta igazán, hogy milyen érték lakozott
abban a lélekben, amely valójában még alig nyílott meg ennek a világnak. Rengetegen voltunk.
Népviseletben, tisztes öltözetben, csendben, de néha dalra fakadva, táncolva, hogy utána
üzenhessünk, hogy a Családjának segíthessünk. Mások mellett ezek a gondolatok is elhangoztak a
búcsúztatón:
Emlékszem rád, Barátom!
Emlékszem a szép napokra, amelyeket Szüleiddel töltöttem a néptánc és a közösség bűvöletében.
Emlékszem az első tánclépéseidre, melyek éppen olyanok voltak, mint édesapád, Zoli mozdulatai.
Emlékszem azokra a táncpróbákra, amelyeken fáradtságot nem ismerve szívtad magadba a tudást
Vastag Ricsitől, Beától, tőlem. Emlékszem arra az örömteli meglepetésre is, amikor Kádár Ignác
példáján kitört belőled az a kiemelkedő táncos, akit mindenki irigyelt a táncházban, akivel minden
lány szívesen táncolt. Sohasem fukarkodtál a figurákkal, mindig önmagadat adtad. Egyenesen, tisztán,
hitelesen.
Szép volt veled együtt dolgozni, mert mindig az elsők között álltál a legkeményebb feladatok elé is.
Gazdagítottad az ajkai, badacsonytördemici táncéletet, segítetted Ramasz Laci és Szabó Csabi
munkáját is.
Kiscsőszön sokszor megfordultál. Emberi értékeidet mutatta, hogy az érkezésed utáni első szavaid
mindig ezek voltak: miben segíthetek? A fesztiválstábban akkor is helyed volt, amikor külföldön
voltál. Köszönöm, hogy még ebben az időben is fontosak voltunk neked és szabaddá tetted magad,
hogy együtt ünnepelhessünk. Emlékszem, hogy az egész napos kemény munka után, este már tisztes
öltözetben hívtad táncba a lányokat. Reggel Te voltál az első, este pedig az utolsó. De nem rohantál
aludni. A táncház végén még segítettél rendet rakni.
Emlékszem ezekre. Emlékszem a díjakra, amelyekből nem kaptál eleget. Több is megjárt volna.
Itt vagyunk most és elköszönünk. Ez a Te közösséged, melyet az emberi értékeid építettek köréd.
Emlékezni fogunk rád, Barátom, hogy ezután is velünk lehess.
Isten segítse égi utadat
Kovács Norbert Cimbi

Ismét sikerrel zajlott a Vándorvigadalom
A program időpontja: 2020. október 10.
A program helyszíne: Ajka
A program szervezője: Nagy László VKSZK, Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Veszprém Megyei
Néptánc Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 300 fő
Célközönség: Régió néptáncegyüttesei és az érdeklődő közönség

A vírushelyzet nem akadályozta meg, hogy megrendezzük idei Vándorvigadalom című találkozónkat.
Idén Ajka vállalta, hogy házigazdája lesz a rendezvénynek. A Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ kiváló helyszínt, színpadi minőséget és vendéglátást biztosított. Az Ajka-Padragkút
Táncegyüttes és az Intézmény munkatársai vendéglátással is kedveskedtek a résztvevő
néptáncosoknak. A szabályokat betartva, a közönséget szórt térben leültetve zajlott le a közel két
órás színpadi gálaműsor, melyhez a vendéglátók díszletet és professzionális technikai kiszolgálást is
biztosítottak. A fellépők Veszprém és Zala megyékből érkeztek, nagy lelkesedéssel mutatták be
táncaikat egymásnak és a közönségnek. A vendégeket Ramasz László együttes-vezető és Kovács
Norbert, a Veszprém megyei Néptánc Egyesület elnöke köszöntötte.
A műsort és az azt követő fergeteges hangulatú táncházat a zagyva Banda kísérte, szintén kiemelkedő
színvonalon, nagy odafigyeléssel. Köszönet jár a kiváló szervezésért, hiszen egy hiánypótlőó közösségi
esemény résztvevői lehettünk.
Fellépő együttesek:









Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes
Bozót Néptáncegyüttes,
Zala Senior Táncegyüttes
Szentgáli Szűrös Táncegyüttes
Veszprémi Gerence Táncegyüttes
Veszprém-Bakony Táncegyüttes
Veszprémi Szilágyi Ifjúsági Táncegyüttes
Ajka-Padragkút Táncegyüttes

Csak pozitívan!
2020. október 20-án, kedd este a székesfehérvári Táncházban találkoztak Veszprém-,
Komárom-Esztergom- és Fejér Megye meghatározó gyermek- és ifjúsági néptánc
műhelyeinek vezetői és pedagógusai.
Az Örökség Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület Közép-Dunántúl Régió
(KDR) elnökének, Vastag Richárdnak kezdeményezésére 17 népművészeti szervezet
képviselője tudott jelen lenni a már esedékes régiós szakmai találkozón:
- Élőforrás Alapfokú Művészeti Iskola – Kiscsősz
- Szilágyi Táncegyüttes – Veszprém
- Balatonfüred Néptáncegyesület
- Veszprém Agóra
- Forgórózsa Népművészeti Központ – Tatabánya
- Pötörke Népművészeti Egyesület – Tata
- Kenderke Református Alapfokú Művészeti iskola – Tata
- Hangfestő Alapfokú Művészeti Iskola - Réde
- Környei Táncegyüttes
- Igmándi Hagyományőrző Egyesület - Nagyigmánd
- Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola – Enying
- Tehetség Művészeti Iskola – Cece
- Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes/ Violin Alapfokú Művészeti iskola
- Nagyvenyimi Táncegyüttes
- Baracsi Művészeti Iskola
- Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola – Aba
- Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola – Székesfehérvár

Házigazda jogán Majoros Róbert, az Alba Regia Táncegyüttes művészeti vezetője és az Alba
Regia AMI néptánc pedagógusa köszöntötte a résztvevőket, majd Vastag Richárd, újonnan
megválasztott régiós elnök üdvözölte a COVID-19 járványhelyzet ellenére megjelent rég nem
látott kollégákat. Nyitányként tanítványai, a Szilágyi Táncegyüttes két tehetséges táncos párja
(Varga Réka Csenge, Kiss Róza, Taubert Zsigmond, Kovács Bertalan) egy rövid mezőségi
táncrenddel örvendeztette meg a közönséget.
Átadva a szót az egyesület elnökének, Sikentáncz Szilveszter mutatta be az idén 30.
évfordulóját ünneplő „Örökség” múltját, jelenét, az eddig megtett utat és jövőbeli
koncepcióját, terveit.
Résztvevő vendégeink egymást követően mutatták be az általuk képviselt népművészeti
szervezeteket és többek között azt az aktuális problémát, hogy jelenleg fennálló járványügyi
korlátozások között ki hogyan tudja (vagy sem) életben tartani a néptáncoktatás
folyamatosságát, csoportjainak zavartalan működését.
Szó esett a néptáncpedagógusi felsőfokú képzés körüli megosztó helyzetről is, de főként a
három megye műhelyeinek együttműködésében rejlő lehetőségek kerültek a fókuszba.
Az este moderátora Majoros Andor, az Alba Regia Táncegyesület művészeti menedzsere volt.

Köszönet a Táncház munkatársainak a házigazdaságért és a Csoóri Sándor Programnak az
esemény támogatásáért.
Sajnos néhány kedves kollégánk a „karantén fogságába” került (kívánunk Nekik gyors
kilábalást), de szolidarítva velük mi is „pozitív eredménnyel”, jövőbe mutató tervekkel és a
mielőbbi találkozás reményében zárhattuk az Örökség regionális szakmai fórumát, főként az
azt követő süteményezéssel és kötetlen baráti beszélgetésekkel.
„Ha megbukik majd a Korona,
Találkozunk aztán újra.
Közép-Duna régiója,
Várva várt a régi jóra,
S ma elindult egy közös útra.”
(Vastag Richárd, az Örökség regionális elnöke)

Csömöri látogatók
A program időpontja: 2020. 10.23-25.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 25 fő
Célközönség: Csicsörke Néptáncegyüttes

A Csömöri Csicsörke Néptáncegyüttes felnőtt csoportja látogatott el Kiscsőszre, hogy egy hosszú
hétvége folyamán a felvidéki magyar tánckultúrával ismerkedjenek. A csoport vezetői, Utasi Péter és
Viktória meghívására Nagyidáról érkezett Kupec Mihály és Kupec Zsófia, akik gömöri táncokat
tanítottak a táncegyüttes tagjainak. A csoportvezető esténként saját főzési tudományát megvillantva
finom bográcsos ételekkel kedveskedett táncosainak. A korona vírus okozta veszélyhelyzet miatt a
táncosok a lehető legtöbb időt a szabadban töltötték.

Önképző kör és közösségerősítő együttlét
A program időpontja: 2020. 11. 6-7-8.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 28 fő
Célközönség: Bozót Néptáncegyüttes

A régió egyik kiemelkedő csoportjává vált az alig öt éve működő kiscsőszi Bozót Néptáncegyüttes. Az
elmúlt hónapokban sajnos nem tarthattuk a megszokott rendszerességgel foglalkozásainkat, így
különösen fontos volt, hogy néhány napra ismét találkozzunk egymással. A táncgyakorlás mellett a
közösség megerősítése volt a legfontosabb cél. Természetesen csak azok a tagok vettek részt a
programban, akik egészségesek voltak, nem merült fel a fertőzöttség gyanúja.
A program során Vajdakamarás táncaival ismerkedett a társaság. Ez az anyag a táncházakban való
szabadtáncos lehetőség megalapozására kellett, így azt tervezzük, hogy a jövőben is gyakran
elővesszük a megismert figurákat.

Szent Imre ünnepe
A program időpontja: 2020. 11.08.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
Célközönség: A falu lakói, vendégek

Kiscsősz évről-évre megünnepli Búcsúját, mely Szent Imréhez, a Templomunk védőszentjéhez
kötődik. A szabályok maximális betartása mellett megrendeztük a Búcsú ünnepét idén is. Az ünnepi
misén vendégként a Boróka Népdalkör énekelt különleges szépségű, egyházi kötődésű népdalokat.
Ezt követően az ünneplők az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület sátrába vonultak, ahol vidám
műsort hallgathattak Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza előadásában. A nagy sikerű
műsort követően Milos Dávid kollégánk kemencés finomságait kóstolhatták meg a résztvevők,
melyeknek csúcspontjául a közelgő Márton alkalmából készített kemencés libacomb szolgált.

Munkalátogatás a Táncház Egyesület vezetőivel
A program időpontja: 2020. 11. 14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Táncház Egyesület
Érintettek létszáma: 10 fő
Célközönség: Az Egyesületek vezetősége

A budapesti székhelyű Táncház Egyesület régóta tart fenn együttműködést a kiscsőszi Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesülettel. Több nemzetközi hatókörű magyar kulturális program és táncházi
esemény is zajlott már az együttműködés keretében. Legutóbbi közös sikerünk az Országos
Táncháztalálkozó Kiscsőszre kihelyezett programja volt, mely nagyon színvonalasra sikerült.
A Táncház Egyesület vezetősége munkalátogatásra érkezett hozzánk. Ennek során sor került az Élő
Forrás helyi tevékenységének bemutatására (Bagyura Ferenc munkatársunk előadásában) és
végigjártuk azokat az új közösségi tereket, természeti helyszíneket, melyek helyet adhatnak a
jövőbeni együttműködés során szervezendő programoknak.

Téli hangulatú disznóvágás
A program időpontja: 2020. november 28.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Kovács Norbert
Érintettek létszáma: 10 fő
Célközönség: Barátaink és a „három kismalac”

Egyszerre három jószág feldolgozását vállalta az Élő Forrás kis csapata november végén. Az
éléskamrák vidéken és a városokban is kifogyóban vannak december elején, így időszerű volt a közel
kétszáz kilós jószágok „földi nehézségeiktől” való megszabadulása.
A szorgalmas csapat késő estére sikerrel csomagolta el a hatalmas mennyiségű húst és a megtöltött
disznósajtot, kolbászt és hurkát. A füstre is került bőven finomság… Várjuk az alkalmat, hogy
közösségben kóstolhassuk meg mindezeket. Talán tavasszal…?

Kézi készítésű Betlehemnél gyújtottunk gyertyát
A program időpontja: 2020. november 29.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 115 fő
Célközönség: Kiscsősz lakossága

Közösségi programjainkat beárnyékolja a koronavírus veszélyhelyzet. Sajnos nincs lehetőségünk a
megszokott faluünnepek és egyesületi nagyrendezvények megszervezésére, de az nagyon fontos,
hogy a lelki élmény és a karácsonyi ünnepvárás méltó formája valósulhasson meg kis falunkban. Az
Önkormányzat és az Egyesület munkatársai, a Falu lakói együtt hozták létre a Betlehemet, mely a
Falu központjában várja az oda zarándokló lakosokat és – mivel az út mellett található – mások
számára is szép látványosság. Szűk körben minden adventi vasárnapon gyertyát gyújtunk és
karácsonyi dalokkal várjuk az ünnepet, lehetővé téve, hogy – ha nem is azonos időben – minden lakó
eljöhessen az Adventi Koszorúhoz.
Az ünnepvárást így is sikerült széppé tenni.

Adventi köszöntés
A program időpontja: 2020. dec. 5.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Kovács Norbert
Érintettek létszáma: 10 fő
Célközönség: Élő Forrás tagok

Adventi találkozás és köszöntés volt Kiscsőszön, december 5-én. Egyesületünk kiváló zenész Barátai
jöttek el hozzánk, hogy a következő évre-évekre vonatkozó együttműködéseinkről beszélgethessünk.
A jövőben szeretnénk szakmai és munkakapcsolatainkat szorosabbra fűzni, az Élő Forrás Alapfokú
Művészeti Iskola intézményi kereteibe bevonni. A beszélgetés mellett lehetőség nyílt az ünnep
közeledtével egy közös éneklésre, emellett kolléganőnk, Ferenczi Árpádné is kapott egy szép
születésnapi köszöntést.

Kiscsőszön járt a Mikulás
A program időpontja: 2020. december 6.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 115 fő
Célközönség: Kiscsősz lakossága, kiemelten a gyerekek

A Mikulás és Manói lovas kocsival járták végig Kiscsősz és Karakószörcsök településeket, ahol közel
nyolcvan gyermekhez látogattak el, hogy elbeszélgessenek jótetteikről, no, meg hogy átadják apró
ajándékaikat a gyermekek számára. A lovas kocsi hajtásban és a „manóskodásban” a két település
polgármesterei igyekeztek méltó szolgálatot adni Mikulásnak.
Mindannyiunk számára különleges élmény volt.

„A Hely” felvétele Kiscsőszön
A program időpontja: 2020. december 7.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Kossuth Rádió, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 115 fő
Célközönség: Kiscsősz lakossága, rádióhallgatók

Ki ne ismerné a Kossuth Rádió népszerű magazinműsorát, melynek címe „A Hely”? A Farkas Erika által
vezetett, Mohácsy Edit által szerkesztett műsor a közrádió egyik legkedveltebb programja, mely sok
érdekes, kiemelkedő értéket képviselő helyszínt mutatott már be országszerte. Nemrégiben az a
megtiszteltetés ért minket, hogy a műsor stábja hozzánk is ellátogatott és az Élő Forrás
szervezésében három adásra való interjúsorozatot készített. Az adásokban bemutatásra kerül az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület tevékenysége és maga a falu is, emellett reflektorfénybe helyeztük
a térség értékeit is. A stáb a kiscsőszi állomások mellett ellátogatott Iszkázra, a Nagy László
Emlékházba is. Az adásokat december és január folyamán hallhatjuk a Kossuth Rádió műsorában.

Látópont címet kapott az Élő Forrás
A Magyar Közösségépítők Értékközössége Egyesület „Látópont” címet adományozott az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület számára. Ez a minősítés megalapozza, hogy a jövőben látóutak,
tanulmányutak szakmai állomásaként segíthessük a Kárpát-medence közösségi életének fejlődését. A
cím elnyerését szakmai eredményeink, közösségeink és a településen zajló fejlesztések egyaránt
segítették.

