
 
 

Hidak Hírlevél 2020 tavaszáról 
Bevezető 

Félreértett tanulmány 

Kaptunk hideget-meleget bőven a magyarországi szakmai szövetségek jeles képviselőitől. Az 
Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület és a Martin György Néptáncszövetség 
egyaránt viharos kritikaözönnel reagált az „Érték, vagy Eszköz” programunk záró dokumentációjának 
nyilvános megjelenése kapcsán. Mindkét szervezet kijelentette, hogy a leírt gondolatokkal és azok 
nyilvános közlésével veszélybe sodortuk a magyarországi néptáncmozgalom létét, megítélését, 
támogatottságát. Állítólag aláássuk a Csoóri Sándor Programot és a néptáncéletről téves képet 
rajzolunk a szakmailag „tudatlan” döntéshozói réteg elé… A Martin Szövetség odáig is elment, hogy – 
nem ismerve a program megvalósulásának részleteit – burkoltan pénzlenyúlással vádolta meg az 
Egyesületünket. Megkérdőjelezték a Nemzetstratégiai Kutatóintézet hozzáértését, téves mennyiségi 
adatokra hivatkozva próbálták lealacsonyítani a széles köröket érintő kérdőíves és interjús 
kutatómunkát. A szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok „nettó” elemzésével világították meg 
az NSKI kutatóinak és a program szereplőinek „tudatlanságát, felkészületlenségét”. 

A program meghívói valahogy mindkét szervezetet elkerülték, akár úgy is tűnhetne, hogy 
tudatosan kivettük az e-mail címeiket a több száz kapcsolat közül… Így tehát kizártuk őket a részvétel, 
véleménynyilvánítás lehetőségéből… Meglepő, hogy a záró dokumentumról mégis azonnal hírt 
szereztek. 

Az Örökség Egyesület gondolataimat túldimenzionáló, támadásokat mögé gondoló levelei 
számomra érthetetlenek. A Martin György Néptáncszövetség „Kovács Norbertező”, rágalmazó 
nyilatkozata a sértődöttségtől csöpög. 

Mindezekre most már csak röviden reagálok: 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület közel három éven át folytatta EFOP-5.2.2-17-2017-00054 
pályázatához kapcsolódó együttműködési és kutatási programját. A program célja nem a 
tudományoskodás, hanem a néptáncban rejlő értékekre való rávilágítás volt, kiemelve a határon túli 
táncos szervezetek által létrehozott, képviselt közösségi értékeket. Rámutattunk, hogy a szellemiség 
és a társadalmi hozadék is több pozitívumot mutat fel, mint Magyarországon, az ezzel kapcsolatos 
módszerekre, hasznos gyakorlatokra hívtuk fel a figyelmet. A munka nem érintette a magyarországi 
néptánc-szövetségeket, nem volt célunk az Ő munkájukat értékelni, vizsgálni, a velük kapcsolatos 
véleményeket befolyásolni. 

A kutatási anyagok mellett írt szakmai záró dokumentumban a Szövetségekről leírt két 
mondat az én személyes véleményemet tükrözi. (Utólag akár örülhetnék is, hogy ilyen nagy súlyt 
képviselnek ezek a mellékági megjegyzések.). Több szakember barátom csatlakozott ehhez a 
véleményhez, de azt gondolom, hogy mondataimat nélkülük is vállalhatom. Az ott leírtak nem 
elemzik a szövetségek működését, nem ítélik meg negatív módon a velük tagsági viszonyban lévő 
együttesek munkáját. Már csak azért sem, mert ezeket nagyra becsülöm. Kitartok amellett is, hogy ez 
a néhány mondat nem alkalmas arra, hogy aláássa a magyar néptánc-mozgalmat és megingassa a 



támogatásokat. Arra talán igen, hogy befolyásolja a „táncegyüttesi alapú” támogatási rendszert, ezt 
pedig egyáltalán nem bánnám. Merthogy én inkább a program alapú támogatásokat részesíteném 
előnyben. A programokat valójában szintén a táncegyüttesek, civil szervezetek valósítják meg, tehát 
ezzel a formával csak az veszítene, aki nem dolgozik, de szeretne pénzhez jutni. No, de már megint 
méltatlanul sok gondolatot pazaroltam arra a két mondatra, ami a vihart keltette. 

A Fölszállott a Páva kapcsán írt „sértő” levelem egy olyan élményfolyam kapcsán született, 
melyben a televízió számomra súlyosan sértő módon kezelte a show műsor aktuális „áldozatait”. Az 
vajon nem sértő, hogy egy idős hagyományőrző énekes interjúja közben a válla fölött, vezényszóra 
üvölt, tombol a tömeg? Az ott leírt véleményemet is tartom, vállalom. Elismerem, a Páva mint 
program nagy sikertörténet és rengeteg hozadéka van. Éppen ezért nem mindegy, hogy mivé alakítja 
néhány fantáziátlan műsorkészítő. A következő évadban kifejezetten javult a műsor! 

A Páva „fizetett” mentori szerepét azért vállaltam, mert nem tartom tisztességesnek a 
partvonalról bekiabáló stílust. Ezért vállalok zsűrizéseket, és ezért vállaltam a Csoóri Sándor program 
referensi feladatait is. Sajnos itt is részsikert értem el, hiszen az általam küldött véleményeket a 
felsőbb döntéshozói kör (ha volt kör?) mindig a saját véleményéhez „harmonizálta”. A kényes 
helyzetben pedig azt mondták az érdeklődő együttesvezetőnek (a saját Keresztkomámnak), hogy a 
döntést az én javaslatom alapján hozták meg. Egy ideig nem értettem a Barátom részéről az 
elhűvösödő viszony jeleit, aztán megvilágosodtam. Így esett tehát, hogy a néptánccsoportoktól, 
táncos művészeti iskoláktól hemzsegő Veszprém megyében egyetlen kiemelt támogatású műhelyt 
sem sikerült átverni a rostán az elmúlt két évben. 

GERINC!!! 

A néptáncmozgalom „választott vezetői” kapcsán egy apró történet: Az Örökség Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Népművészeti Egyesület legutóbbi közgyűlésén tisztújítás volt. A Közép-Dunántúl elnöki 
pozíciójára három jelölt közül választhattak a tagok. Az egyik Kovács Norbert volt. A helyzet 
furcsasága, hogy én évek óta nem voltam egyetlen Örökséges programon sem, nem fizettem tagdíjat, 
ugyanis a tagsági viszonyomat megszüntettem. A jelöltállítás kapcsán senki nem kérdezett meg, de 
hát miért is tette volna? Nem vagyok tag! Talán tudomást sem szereztem volna erről, ha egy 
megyénk-béli ismerős el nem újságolja telefonon, hogy rám akar szavazni. Erről a történetről az jut 
eszembe, amikor a 90-es években egy ajkai SZDSZ-es ismerős megkeresett, hogy induljak el az egyik 
körzetben képviselőnek, az SZDSZ színeiben. Egy kis támogatás fejében kellett volna vállalnom ezt a 
baráti lépést. „Nyerni nem fogsz, de kellenének a töredékszavazatok…” Hát, ott legalább 
megkérdeztek… 

Tulajdonképpen örülök, hogy kicsit meglebbent a függöny. Éppen ez volt a célunk. Kedves 
néptáncos Mesterek, régi Barátok! Kérlek, benneteket, hogy ne sértődjetek meg, mert én nem 
sértegetni akartalak benneteket. Felhívtam a figyelmet azokra a jelenségekre, melyeket nem tartok 
jónak. A bemutatott pályázati programunk tapasztalatai alapján bizony nem vagyok ezzel egyedül! 
Sokan vagyunk, akik már nem küldünk videofelvételt az Antológia válogatására, akik nem tülekedünk 
a belterjes éves gálák belépőjegyeiért, nem tapsolunk felállva a kínai olimpiai megnyitót idéző, 
sportrekord zsinórkoreográfiák láttán, melyek valójában kizárólag az alkotójukat és a gazdaműhelyt 
képviselik, semmi közük a benne dolgozó táncosok lelkéhez. Ha Ti valóban a Kárpát-medence 
néptánc mozgalmának képviselői és érdekvédői vagytok, akkor engem is képviseljetek! 

 

Néhány adat a megvalósult pályázati munkáról: 

Kutatási online kérdőíves interjúk (bizalmas, nem közzétett anyag): 576 db. 
Ebből táncegyüttes vezető (vagyis ennyi együttest képviselve): 218 db. 



Ebből szakmai tapasztalattal rendelkező aktív táncos: 346 db. 
Élő Forrás által készített kiegészítő kérdőív táncegyüttesektől: 20 db. 
Személyes nagyinterjú: 12 db. 
 

A kutatómunka anyagai:             

Interjúleirat (bizalmas, NSKI): 99 oldal 
Erdély esettanulmány (NSKI): 31 oldal 
Magyarország esettanulmány (NSKI): 33 oldal 
Kutatási zárójelentés (NSKI): 90 oldal 
Szakmai, módszertani összegző dokumentum (Élő Forrás H.E.): 130 oldal 

Összesen: 383 oldal, 667.384 karakter szakmai irat, emellett közel kétszáz pályázati bejegyzés, 
dokumentum született. 

A pályázati tevékenység során 25 szakmai alkalom valósult meg (konferenciák, műhelymunkák, 
terepmunkák, tanulmányutak). Ezek mellett több határon túli találkozás is létrejött, melyeket más 
forrásból finanszíroztunk. 

Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke 

 
Hírek az elmúlt hónapokból 

 
Kárpátalján turnézott a Fláre Beás zenekar 
 
A program időpontja: 2020. február 6-10. 
A program helyszíne: Kárpátalja (Ukrajna) 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület 
Érintettek létszáma: 600 fő 
 
Nehéz küldetést vállalt a Fláre Beás cigány hagyományőrző zenekar azzal, hogy Ukrajna magyarok 

lakta vidékére, Kárpátaljára indult turnézni. A határokon való átkelés több évtizedes emlékeket 

ébresztett fel, hiszen – nyugati irányban szokatlan módon – az átjutást eleve több órára kellett 

tervezni. A kiváló előkészítésnek köszönhetően azonban végül mindkét irányban villámgyorsan 

sikerült átlépni a határt. Ez a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület és az Ungvári Magyar Konzulátus 

együttműködésének volt köszönhető. A Konzulátus munkatársai nagy jártassággal és a diplomaták 

magabiztosságával kísérték a zenekart a határellenőrzésen, mely így néhány perc alatt lezajlott. Az 

első nehézséget tehát sikerrel leküzdték a vendéglátóink. A második nehézség ennél lényegesen 

nagyobb feladatot rótt a zenekarra. Kevesen tudják, hogy azon a vidéken a cigányok ma is 

táborokban élnek, megítélésük és a többségi társadalommal alkotott viszonyuk nem mondható 

jónak. Éppen emiatt vállaltuk, hogy megmutatjuk az ott élő magyarságnak a cigányok által képviselt 

értékeket. A koncertek kivétel nélkül a közönség „hűvös” érdeklődése mellett kezdődtek, majd 

néhány zeneszám elhangzása alatt fellazult a hangulat és átvette a hallgatóság a cigányzene 



lendületét. Az egy órásra tervezett alkalmak mindegyike megközelítette a másfél órás időtartamot. 

Az állva tapsoló közönség több ráadás számot is kikövetelt. 

A csoport szállása a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonban volt. Az otthon 

hatalmas küldetést vállalva közel száz árva, vagy eldobott gyermek számára nyújt emberi életre való 

lehetőséget. Egyik koncertünk természetesen ebben az otthonban volt. Ezt az eseményt 

meglátogatta Buhalja József ungvári Főkonzul és a Főkonzulátus néhány munkatársa, illetve a helyi 

sajtó néhány képviselője is. 

Koncertjeink egy részét (Nagydobrony Gyermekotthon, Magyar Ház, Csap Magyar Székház) a 

Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület szervezésében valósítottuk meg. További fellépéseinket régi baráti 

kapcsolataink révén Tiszapéterfalván, Barkaszón és Szürtén tartottuk. Köszönet jár a Népfőiskola 

Egyesület vezetőinek, az Otthont működtető Református Egyháznak, a Kokas Banda tagjainak (Kokas 

Károly családjának).  

Koncertjeink gerincét a beás cigány dalok adták, emellett lovári dalok és magyar szövegű dalok is 

elhangzottak. A csoportot Bánhelyi József fényképész és Ivanics László hangtechnikus-táncos is 

elkísérte. A technika kiváló minőségben szólaltatta meg a zenénket, Ivanics László a közönség és a 

zenekar közös elégedettsége mellett dolgozott. Kovács Norbert megvillantotta táncos tudását is. A 

program közönsége vegyes korosztályt képviselt, hiszen az említett gyermekek mellett a 

középkorosztály és a nyugdíjasok köre is megjelent. Érdekesség, hogy közönségünk soraiban egyetlen 

cigány származású személy sem volt. A teljes látogatói létszám 600 főre tehető. 

Egy cikk az Ungvári Járásból: 

Kárpátalján koncertezett a Fláre Beás zenekar 

 

Szerkesztő: Hidi Tünde Kultúra 2020.02.09. 0 34 megtekintés  
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Az autentikus cigány népzene legjobb hagyományaival találkozhattak, akik részt vettek a 

magyarországi Fláre Beás zenekar kárpátaljai koncertjein. A közel harminc éve örömzenélő, 

szakmai körökben is elismert zenészcsapat a nagydobronyi gyermekotthonban és a Magyar 

Házban, illetve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári járási székházában lépett 

fel február első hétvégéjén. 

Fláre Beás azt jelenti: beás virágok. A beások a cigányság nagyobb csoportjától különvált, 

Közép- és Délkelet-Európában szétszóródott népcsoport. Jellemzően román anyanyelvűek, 

így dalaik egy része is ezen a nyelven szólal meg. A Fláre Beás azonban a román mellett 

lovári és magyar nyelven is énekel. Élénk sodrású zenéjük elsősorban hagyományos 

ritmushangszerekre épül. 

Az Ung-vidéki közönség ezen a hétvégén meggyőződhetett róla, hogy a zenekar koncertjeihez 

a szenvedélyes zene mellett a történetmesélés is szervesen hozzátartozik. A dalok közti 

szünetekben érdekességek hangzottak el az együttes kalandos múltjából, amellett a 

hallgatóság megismerkedhetett azokkal a régi népi hangszerekkel, melyeket a zenekar tagjai 

zeneiskolai képzettség nélkül, őseiktől tanult módon szólaltatnak meg. 

Érezhető volt, hogy a jól összeszokott csapat tagjai fél szóból, sőt pillantásokból is tökéletesen 

értik egymást. S noha van pontos koncertprogramjuk, szívesen improvizálnak, s megesik, 

hogy a soron következő dalt pillanatnyi hangulatuk szerint választják ki és adják elő. 

Kárpátaljai fellépéseik bizonyították, hogy az együttes tagjai nem kizárólag az autentikus 

cigány népzene nagykövetei, hanem egyúttal a spontán érzelmekből merítő, egyszeriségében 

ismételhetetlen virtuóz élőzenéé, amely manapság egyre inkább kuriózumnak számít. 

A Fláre Beás először koncertezett megyénkben. Fellépéseiket a Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület szervezte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével. 

H. T. Kárpátalja.ma 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Tisztelet az Építőknek 
 
A program időpontja: 2020. február 14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 25 fő 
 
A Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház különleges siker az Egyesületünk életében. A nagy 

volumenű beruházást a celldömölki térségben működő ROKOÉPKER Kft. segítségével valósítottuk 

meg. A cég munkájával maradéktalanul elégedettek voltunk, a kivitelezést kivételesen magas 

színvonalon, határidőn belül végezték el.  

Köszönetképpen rendeztük meg a közös főzéssel egybekötött zárt ünnepségünket, melynek 

keretében a cég munkatárai tölthettek el velünk egy hangulatos közös délutánt. A kiváló 

szakemberek számára étellel-itallal, kis közös ajándékkal kedveskedtünk. 

 
 

Élő Forrás kiállítás Veszprémben 
 
A program időpontja: 2020. február 15. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Laczkó Dezső Múzeum, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 



A Laczkó Dezső Múzeum új, kiemelt partnerünk lett az elmúlt hetekben-hónapokban. 

Együttműködésünk keretében közel fél évre nyílt kiállítás a Múzeum épületében, az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület tulajdonát képező népviselet gyűjtemény és kalotaszegi cifra szoba 

anyagából. A „… de a fátyol nehéz gúnya…” című kiállítás megnyitóján természetesen az 

egyesületünk által működtetett Bozót Néptáncegyüttes volt a főszereplő. Vendégként mutatkozott 

be Kovács Gábor és Gál Nóra táncművész páros. A kíséretet a Somló Banda vállalta. A megnyitón az 

időszaknak megfelelően farsangi bolondesküvő került színre, melyet természetesen hangulatos 

magyarbődi táncokkal is kiegészített a csoport. 

A kiállítást június 28-áig tekinthetik meg a látogatók. 

 

Vadhajtás téli tábor 
 
A program időpontja: 2020. február 14-16. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Vadhajtás Néptánccsoport 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
Baráti és földrajzi szálak is kapcsolják a Vadhajtás néptánccsoportot Kiscsőszhöz. Az Együttes a vasi 

Megyeszékhely közelében, Gencsapátiban dolgozik, Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória 

vezetésével. Lassan már hagyománnyá válik, hogy Kiscsőszön időznek, töltik fel táncos „készleteiket” 

a csoportvezetők segítségével. Az együttes a hosszú hétvégén a táncgyakorlás mellett igyekezett a 



belső barátságokat is erősíteni. Szombaton este kitűnő hangulatú táncház és éjszakai nótázás 

koronázta meg a programot, a Somló Banda segítségével. 

 

 

Dezső disznó megint „eltávozott” 
 
A program időpontja: 2020. február 22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 250 fő 
 
Hagyománnyá vált és kisebb fesztivállá alakult a Farsang idején megrendezett programunk. Dezső 

disznó már reggel nyolckor kilépett földi porhüvelyéből, nem sokkal rá követte őt egy hasonló súlyú 

emse is. A program a szokásos módon a két sertés feldolgozása mellett zajlott. A délelőtti órákban 

kitűnő zenei alaphangulatot varázsolt a Fajkusz banda. Délután megérkezett a Dűvő zenekar is, így 

közös muzsikálással segítették a mielőbbi feldolgozást.  

Időközben a Faluházban zsúfolásig megtelt a nagyterem. Az idei táncképzés Sárköz anyaga volt, a 

mesterek személye is nagy vonzerőt jelentett. Taba Csaba és Fejér Erika táncoktatására több, mint 

nyolcvanan voltak kíváncsiak. 

A képzés és a disznóvágás résztvevői délben Hahn-Kakas István kiváló orjalevesét élvezhették. A 

délutáni órákban a résztvevők és az időközben tömeggé fejlődött érdeklődői kör az utcára vonult, 

ahol álorczás, alakoskodó felvonulással, muzsika és tánc kíséretében búcsúztatták el a telet a 

kiszebáb elégetésével. 

Az utcai mulatságot táncest követte, melyet a devecseri általános iskolában működő tánccsoportunk 

és a Dunántúl Népi Kommandó tagjai indítottak műsorukkal. A bált megelőzően farsangi lakomát 

rendeztünk, melynek során az asztalra kerültek a disznók legfinomabb részeiből készült ételek, 

fánkok, sütemények. 

 



    

 
Magyar Fesztiválszövetség Közgyűlés 

 
A program időpontja: 2020. február 27. 
A program helyszíne: Budapest 
A program szervezője: Magyar Fesztiválszövetség 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a Magyar Fesztiválszövetség tagjaként részt vett a Szövetség 

Közgyűlésén, Budapesten, az EXPO területén. A rendezvény a kötelező formaságok mellett az emberi 

találkozások szempontjából is fontos volt. A Kiscsőszi Pajtafesztivál az un. „Köztivál tagozat” 

részeseként segíti a csoport szakmai életét. A programon a fesztiválminősítéseket és más 

elismeréseket is átadtak. Gratulálunk Barátainknak sikereikhez! 

 



Kemény Bertalan díjátadó 
 
A program időpontja: 2020. február 28. 
A program helyszíne: Alsómocsolád 
A program szervezője: Falufejlesztési Társaság 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
Kemény Bertalan a falvak fejlesztésének egykori elkötelezett szolgálója, a falugondnoki szolgálat 

rendszerének megálmodója, a Falufejlesztési Társaság elnöke volt. Személyisége, életműve ma is 

meghatározza a vidékfejlesztés rendszerét, a benne dolgozók világnézetét. Nagy megtiszteltetés, 

hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke, Kovács Norbert a Kemény Bertalan 

Falufejlesztési Díj elismerésben részesült idén. A kitüntetést az országos hatókörű szervezet ünnepi 

ülésén, Alsómocsoládon adták át, február 28-án. 

 

 
Esküvő a Bozótnál 

 
A program időpontja: 2020. február 29. 
A program helyszíne: Kolontár 
A program szervezője: Az Ifjú Pár (Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület) 
Érintettek létszáma: 80 fő 



 
A legszebb pillanatokat élhettük át együtt a Bozót Néptáncegyüttes két régi tagjával, akik 

fiatalságukat ugyan maguk mögött hagyták, mégis úgy érezték, itt az ideje örök hűséget esküdni 

egymásnak. Az „Ifjú Pár”, Zita és Gyula saját táncprodukcióval készült az eseményre, a pénteki, szűk 

körű esküvő után, szombaton hamisítatlan lakodalmi mulatságot szervezett. Ennek az eseménynek 

természetesen a Bozót Néptáncegyüttes teljes tagsága részese volt. A közösen főzött házias étkek 

mellé művészeti programokban is részünk lehetett a Kolontári Sváb Néptánccsoport és a Bozót 

jóvoltából. Isten Éltesse az új Házasokat! 

 

 

Átadtuk a Hunyor Regionális Népi Kézműves 
Alkotóházat 

 
A program időpontja: 2020. március 4. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Ünnepélyes keretek között szenteltük fel új alkotóházunkat, mely az egész régió legjelentősebb 
kézműves bázisa lehet. Az ünnepségre sok jeles közéleti személyiség érkezett. Jelenlétük jelzi 
számunkra, hogy nem vagyunk egyedül céljaink megvalósítása terén. Egyesületünk tagjai, támogatói 
mellett a térség polgármesterei, közösségszervezői, civil szervezeteinek vezetői, testvér szervezeteink 
is eljöttek. Jelen voltak a vidékfejlesztési szervezetek vezetői, megtisztelt minket Juhász-Gál Réka, a 



GEMARA-SK munkaszervezetének vezetője, Rédei Zsolt, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 
elnöke, Bereczky Nóra, a devecseri Járási Hivatal hivatalvezetője. A programban sajtótájékoztató 
keretében mutatta be a beruházást és az Élő Forrás hosszú távú céljait Kovács Norbert elnök. 
Köszöntőt mondott Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, V. Németh Zsolt, a kiemelkedő 
Nemzeti Értékek Felügyeletéért Felelős miniszteri biztos, Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési 
Intézet ügyvezetője, Dr. Baloghné Uracs Marianna, az NMI Veszprém Megyei Irodájának vezetője, 
Tóth János, a Hagyományok Háza Hálózat vezetője, igazgató-helyettes. Kovács Norbert felolvasta 
Krucsainé Herter Anikó, az EMMI Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős helyettes 
államtitkárának üdvözlő levelét. Felszólalt Vajda Violetta is, aki új partnerünk, a Mediawave 
Alapítvány nevében mondta el, hogy a nemzetközi rendezvényük Kiscsőszre költözik, ezzel együtt 
még inkább a közösségi formák irányába változik. 
A sajtótájékoztatót rövid néptánc bemutató színesítette, melyet Tima Mátyás, Fodor Eszter, Milos 
Dávid, Gaschler Beáta és Kovács Norbert valósított meg. 
Ezt követően a jelenlévők végigsétáltak a folyamatban lévő beruházási helyszíneken, ahol bemutattuk 
a hagyományfalu tervezett attrakcióit.  
Az Alkotóházhoz visszaérve Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi 
beszédet. Ezt követően Bali Tibor plébános atya felszentelte az új létesítményt. A szalagátvágási 
pillanatokat az Élő Forrás Dalkör népdalcsokra tette feledhetetlenné (Gáncs Andrea vezetésével).  
Az ünnepi órákat helyi és térségbeli finomságokból összeállított, valódi falusias állófogadással zártuk. 
A fogadáson felszolgált ételek elkészítésért köszönet jár Egyesületünk tagjainak és segítőinknek, 
Kiscsősz lakóinak. 
 

Röviden a beruházásokról: 
 
EFOP-4.1.7-16-2017-00301 - Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház  

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a néphagyomány komplexitását középpontba helyezve azon 

igyekszik, hogy minden szakmai területen magas színvonalú tevékenységet végezhessen. Pályázata 

emellett annak az űrnek a betöltését is szolgálta, amely a régióban elérhető kézműves 

háttérintézmények hiánya terén volt. Az Egyesület tagságában sok kiemelkedő mester található, 

emellett a környék falvaiban ma is találkozhatunk a régi örökséget tovább éltető ügyes kezű 

emberekkel. Ennek a rétegnek szeretnénk munkaterületet, infrastruktúrát biztosítani. Szeretnénk, ha 

a jövőben gyermek foglalkozások, táborok, felnőtt képzések révén erősíthetnénk a népi 

kismesterségek és a velük létrejött értékek megbecsültségét. Ehhez a munkához természetesen 

szeretnénk segítségül hívni a térség szakmai szervezeteit is. A beruházásban öt műhely helyiség 

(kovácsműhely, fazekas műhely, textiles, szövő műhely, két szabad használatú műhely), kiállító 

terem, iroda és egy szabadtéri kemencés közösségi tér alakult ki. Az épület a regionális funkciója 

mellett hosszabb távon s szűkebb térség kulturális bázisa is lehet, mely segíti a térség értékeinek 

megmaradását, a helyi társadalom szellemi fejlődését. A falu további szolgáltatásra alkalmas tereit 

bevonva szeretnénk hosszabb távon táborokat, továbbképzéseket megvalósítani.  

 

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00015 - Élő Forrás Hagyományfalu  

 

A beruházás keretében három helyszínen alakulnak ki egymáshoz szorosan kötődő kulturális és 

tudásbővítő attrakciók, közösségi színterek. A Hungarikumok és az UNESCO által jegyzett kiemelkedő 

értékek között is szereplő Táncház Módszer falusi színterét, egy valódi fagerendás táncházat építünk, 

a hozzá tartozó szociális helyiségekkel, népi ruhatárral. A terület kerti, ligetes részén alakul ki a Vizek 

Pihenőkertje és Élet Ösvénye nevű közösségi liget, mely kultikus helyszíne lesz a falunak. A paraszti 



gazdálkodás állatait, növényeit bemutató tanösvény több ezer négyzetméteren alakul ki. A 

Hagyománylabirintus tematikus helyszínein az állatok és növények mellett kalotaszegi cifra szoba, 

Pásztor kuckó, padlás kincseit bemutató hely is lesz. Nagy hiányt pótol majd a lakodalmi csárda, mely 

az egyre növekvő látogatói kör igényeit elégíti ki, de lehetőség lesz a helyi társadalom 

rendezvényeinek megvalósítására is. A régi fa pajtánk megerősítésével a néptáncélet panoptikuma, 

információs helyszíne alakul ki, ahol digitális módszerekkel is lehet majd információkat szerezni. A 

régi autósmozi hangulatát idézi majd falusias megoldással a szekérmozi.  

 

Ezek a fejlesztések a falu régi házait érintik, úgy illeszkednek a faluképbe, hogy jelentős átalakulást 

nem eredményeznek, megőrzik a régies faluformát. Ez azért fontos, mert célunk, jövőképünk 

elsősorban nem a tömegturizmus létrehozásán, hanem a színvonalas szakmai turizmus, a 

tudásátadás és a helyi, térségi társadalom újjáélesztése irányába mutat.  

 

    

    

    



    

    

 
Vasas Tánctábor 

 
A program időpontja: 2020. március 6-7-8. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Vasas Művészegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 35 fő 
 
Első alkalommal táborozott Kiscsőszön a Vasas Művészegyüttes. A hosszú hétvége célja elsősorban az 

emberi összetartás, a belső barátságok megerősítése volt. Természetesen fordítottak időt a 

táncgyakorlásra is. Vezetőik, Bacsó Lilla és Darabos Péter kemény táncpróbát tartottak a fiataloknak a 

faluházban. Szombaton este bográcsos főzéssel, közös muzsikával, tánccal erősítették a táncos 

közösséget. Vasárnap délután, a próbákat követően Kovács Norbert vezetésével meglátogatták az Élő 

Forrás Hagyományfalu helyszíneit. 



 

 
 

Veteményest minden kertbe! 
 
A program időpontja: 2020. március 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Kiscsősz olyan település, ahol minden lehetőség adott ahhoz, hogy a lakosság önmaga ellátására 

kertet műveljen, növényeket termesszen. Fontos az is, hogy természeti környezetünket gondozzuk, 

dísznövények, fák, cserjék ültetésével. Ennek jegyében szerveztük tavaszi akciónkat, amelynek 

kiemelt része volt a közösségi munka, a segítségnyújtás, együtt munkálkodás is. Több lépésben 

szervezett akciónkban kerti vetőmagokat osztottunk, nagy mennyiségben a kertjeiket művelni 

szándékozó falusiaknak, közös ültetéseket, tereprendezéseket szerveztünk.  

Vendégeink voltak a Mediawave Fesztivál szervezői és társhelyszínünk (Mindszentkálla) vezetői, 

közéleti személyiségei is. Létrehoztuk a két egyesület közös zöldségeskertjét, gyümölcsfákat is 

ültettünk. Célunk, hogy a megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket a kulturális rendezvényeinken, 

közösségi asztalról fogyasszuk majd el. 



   

 

     

 

    

 
 



Ünnep „csak azért is”! 
 
A program időpontja: 2020. március 15. 
A program helyszíne: Kiscsősz térsége 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 
A vírus okozta riadalom és a korlátozások tiszteletben tartása mellett is fontosnak tartottuk, hogy 

megünnepeljük Március 15-ét. A programos sajátosan, szűk körben szerveztük, közönségnek nem 

hirdettük. Az Egyesület lovas tagjai, a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes néhány tagja ünneplőben 

lovagolta végig a térség falvait. Kertán, Karakószörcsökön, Iszkázon és Kiscsőszön Kossuth- és 

katonadalokkal emlékeztünk a menet során és a falvak emlékművei előtt.  

Kiscsőszre érve a Templomban imádkoztunk Navratil Andrea énekesnő segítségével. A templomi 

áhitat és emlékezés után a Huszárgyerek… kezdetű katonadalt énekelve avattuk fel régi barátunk, 

Balla Zoltán emléktábláját, aki a magyar táncos és lovas élet márciusi hőseként élte életét. Méltó volt 

a Szabadságharc Hőseihez! Balla Zoltán emléktáblája – mások mellett – hagyományőrzés kiemelkedő 

személyiségeinek panoptikumában, az Élő Forrás pajtájában kerül elhelyezésre. 

    

 
Kiscsőszi énekes gyerekek eredménye 

 
A program időpontja: 2020. március 18. 
A program helyszíne: Pétfürdő 
A program szervezője: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Gáncs Andrea tanárnő a vírushelyzet előtti utolsó pillanatokban elvitte tanítványait Pétfürdőre, az 

országos népdaléneklési verseny Veszprém megyei fordulójára. A tanítványok közül ketten az Élő 

Forrás néptáncosai, egyikük, Kövi Veronika kiscsőszi lakos. Mindhárman szépen énekeltek és 

meglepték a Zsűri tagjait. Három „Kiemelt Arany” és egy „Ezüst” minősítéssel, büszkén térhettek haza 

a Lányok. Díjaik mellett kiharcolták az országos versenyre való továbbjutást is, mely a veszélyhelyzet 

miatt egyelőre nem került megrendezésre, de ami késik, nem múlik… 



Büszkék vagyunk a Lányok sikerére, melyhez Navratil Andrea szakmai segítő munkája is hozzájárult. 

        

 

Tavaszi facsemete ajándékozás 
 
A program időpontja: 2020. május 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 
 
TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00018 pályázati programunk keretében több száz facsemetét osztottunk ki 

ingyenesen Kiscsősz lakóinak. A hagyományos gondolkodás a gazdálkodásban is „meghozza 

gyümölcsét”. A facsemetéket Kovács Gyula erdésztől, a pórszombati Tündérkert vállalkozás 

tulajdonosától vásároltuk. Ezek az oltványok mind-mind az ősi rezisztens fajtákból származnak, 

vadalanyba oltva. Ellenállók a kártevőkkel és betegségekkel szemben, nem szükséges a metszésük. A 

gyümölcsfélék teljes palettáját felvonultattuk, almafélékkel, berkenyékkel, mogyorókkal, barackokkal, 

körtékkel, szilvákkal, naspolyával, birssel kedveskedtünk a falubelieknek, akik szívesen fogadták a 

felajánlást. Az idősebb lakosoknak a megfelelő távolság megtartása mellett, otthonaikban adtuk át a 

fákat. Ezzel a háromszáz fával valóban megalapozhatjuk a következő évtizedek kiscsőszi 

gyümölcstermését, melyet remélhetőleg az Élő Forrás ide érkező vendégei is élvezhetnek majd. 



   

    

 

 

                          

 

 



Örömmel tesszük közzé tábori 
felhívásainkat: 

Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora 

Kiscsősz, 2020. július 5-10. 

(az enyhítő rendelkezéseknek köszönhetően) 

Kedves Néptáncosok és Táncoktatók! 

Az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület 2020-ban is megrendezi népszerű néptánc táborát, melyet 

elsősorban a felnőtt korosztálynak szervezünk. Olyan táncosokat várunk, akik szakmai tudásukban, 

képességeikben már nem a kezdő szinten állnak és képesek mélyebbre merülni egy-egy 

táncanyagban. Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy a látogatói létszámunk emelkedett, a tábor 

közönsége megfiatalodott. Ennek örülünk, hiszen a tábor szellemiségével, a mesterek 

megválasztásával, az anyagok közlésének módjával és a kiegészítő programokkal is befolyásolni 

szeretnénk a résztvevők értékítéletét, világlátását. Olyan résztvevőket fogadunk tehát szívesen, akik a 

tánc megtanulása mellett részesei akarnak lenni a kiscsőszi közösségnek, amely másfél évtizede épül, 

fejlődik. 

A táborban való elszállásolás, étkezés a csoportoknál egyedi egyeztetést igényel. Az elhelyezés magán 

házaknál, jurtában és sátorban, illetve közösségi szálláson lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Dűvő 

Népzenei Tábor is ebben az időszakban lesz, a szálláshelyek a jelentkezések érkezésének 

sorrendjében kerülnek kiosztásra (kérjük, hogy ezeket telefonon egyeztessétek Kovács Norberttel a 

+36-20-3786459-es számon). A tábor folyamán napi háromszori étkezést biztosítunk. 

Fontos változás!!! A táborban mindenki a saját evőeszközét és tányérját kell, hogy elhozza, vagyis 

nem lesz közös étkészlet, illetve műanyag edény. A környezetvédelem jegyében vezetjük be ezt a 

változtatást. Kérünk mindenkit, hogy előre gondoljon erre és hozzon magával minden étkezéshez 

szükséges eszközt. Az evőeszközök elmosogatásához kiépített, melegvizes mosogatót biztosítunk. Aki 

mégis elfelejtene evőeszközt hozni, az a helyszínen vásárolhat. 

A tábor anyaga: 

Az elmúlt két évben sikeres volt, hogy egy tájegység több táncanyagával foglalkoztunk, ezért idén is 

hasonló terveink vannak. Idén Székelyföld lesz a kiválasztott vidék. A tanításnál ragaszkodunk régi 

kiváló mestereinkhez, és a két naponta történő anyag váltáshoz. A táncoktatás naponta két 

próbában, egész nap zajlik, esténként pedig táncházakat tartunk a Dűvő tábor résztvevőinek 

segítségével.  

Az oktatás menete:  

Július 5-6. Vajdaszentiványi táncok – Busai Norbert és Busai Zsuzsanna 
Július 7-8. Mezőkölpényi táncok – Szabó Szilárd és Szabó Rubinka 



Július 9-10. Gyergyói székely táncok – Kádár Ignác és Nagypál Anett 
 

Az első oktatás július 5-én, vasárnap, 16.00-kor kezdődik. 

A táborba érkezést július 5-én, 10.00-14.00-ig tervezzétek (a sátrasoknak délelőtt javasoljuk az építés 

miatt)!  

A tábor díja: naponta 7500,- forint, a sátras szállást igénylőknek naponta 6.500 forint, mely 

tartalmazza az oktatást és az étkezést is. A vasárnapi díj 5000 forint. Az emelkedés a támogatásaink 

visszaesése miatt szükséges, megértéseteket kérjük. 

Jelentkezni a jelentkezési lapon lehet. Jelentkezési határidő: június 25! Kéjük, hogy a jelentkezési 

lapot nyomtassátok ki, írjátok alá és szkennelve küldjétek vissza a cimbi@iplus.hu címre! A 

jelentkezési lapot kizárólag aláírva tudjuk figyelembe venni! 

Jelentkezési lap: https://www.hidakforum.hu/index.php/hirek/1128-2020-kedves-barataink-

neptancosok-nepzeneszek-szerte-a-vilagban  

Figyelem! Az előző években rengeteg nehézség volt a túlságosan egyéni részvételi megoldások 

kapcsán. Tájékoztatunk benneteket, hogy nem látunk arra lehetőséget, hogy a tábort „atomjaira 

bontsuk” és ezzel kedvezményeket adjunk. A jelentkezők tehát legalább egy napi egységárat ki 

kell, hogy fizessenek, függetlenül az igénybevett étkezéstől és oktatási időtartamtól. Kérjük, hogy 

ezt vegyétek figyelembe! 

Szeretettel várunk benneteket! 

A szervezők nevében, üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi 

Együttműködő partnereink: 

                    

A program támogatója 
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   Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  

 

 
 
 
 
 

 

DŰVŐ NÉPZENEI TÁBOR KISCSŐSZÖN 

2020. július 5-10. Kiscsősz 

(az enyhítő rendelkezéseknek köszönhetően) 

Kedves népzenészek, népzene kedvelők! 

A Magyarországon és a nemzetközi zenei világban is elismert Dűvő Együttes ismét 

meghirdeti népzenei táborát Kiscsőszön. 

A tábor az évek óta népszerű Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Táborával azonos 

időpontban kerül megrendezésre. Az együttes programnak köszönhetően igazán színvonalas, 

kiemelkedő hangulatú együttlét várható. 

A táborban vonós hangszer és népi ének oktatás lesz. Hegedűn, brácsán, nagybőgőn 

tanulhatnak kezdő és haladó zenészek. Oktatók: Hrúz Dénes – hegedű, Hrúz Szabolcs – 

hegedű, Nagy Zsolt – brácsa, Terenyei Péter brácsa, Mohácsy Albert – nagybőgő, Kubinyi 

Júlia népi ének.  

A tábor zenei anyagait idén Magyarszovátról és a Felső-Bodrogközből választottuk 

Tekintettel arra, hogy a táborban megfelelő haladási tempót tűztek ki célul az oktatók, kérjük, csak olyanok jelentkezzenek, 

akik meg tudják szólaltatni a hangszerüket és nem teljesen kezdők. 

A szállást sátorozás formájában illetve közösségi szálláshelyen biztosítják a szervezők. 

Korlátozott létszámra közös sátrat tudunk biztosítani, emellett célszerű saját sátrat hozni. A 

közösségi szállás csoportos (6-8 ágyas szobák), 25 főig tudunk jelentkezést fogadni a 

beérkezés sorrendjében.  

Megfelelő tisztálkodási lehetőség, illemhelyek rendelkezésre állnak. Étkezés a Faluban lesz, 

napi három alkalommal. Korhatár nincs. Gyermekfelügyeletet nem tudunk biztosítani, ezért a 

14 év alatti gyermekek csak szülővel, vagy megbízott felnőtt kísérővel vehetnek részt a 

táboron. A megbízott lehet a Dűvő zenekar tagja is, amennyiben Ő a gyermek oktatója, 

személyes ismerőse. 



Fontos változás!!! A táborban mindenki a saját evőeszközét és tányérját kell, hogy elhozza, vagyis 

nem lesz közös étkészlet, illetve műanyag edény. A környezetvédelem jegyében vezetjük be ezt a 

változtatást. Kérünk mindenkit, hogy előre gondoljon erre és hozzon magával minden étkezéshez 

szükséges eszközt. Az evőeszközök elmosogatásához kiépített, melegvizes mosogatót biztosítunk. Aki 

mégis elfelejtene evőeszközt hozni, az a helyszínen vásárolhat. 

Várható napi program: 

 Reggeli  
 9.30 – 12.30 zeneoktatás 
 Ebéd 
 15.00 – 18.00 zeneoktatás 
 Vacsora 
 20.00-tól esti beszélgetések, muzsikálás, extra program 

  

A tábor részvételi díja 35.000,- Forint, a közösségi szállást igénylőknek 42.000,- Forint. Ez az 

összeg az oktatást és a teljes ellátást fedezi.  

Jelentkezési határidő: 2020. június 15. (kérjük, hogy a várható létszám meghatározása miatt 

minél előbb jelentkezzetek). A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu e-mail címre kell 

visszaküldeni. A jelentkezési lapot kizárólag kinyomtatott, aláírt, szkennelt formában, vagy 

elektronikus aláírással ellátva tudjuk elfogadni. 

Jelentkezési lap: https://www.hidakforum.hu/index.php/hirek/1128-2020-kedves-barataink-

neptancosok-nepzeneszek-szerte-a-vilagban  

A tábor díja a helyszínen fizetendő. 

Szeretettel várunk benneteket! 

 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatója, partnere: 
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FELHÍVÁS 
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 
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