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Adjon Isten mind jobbat, ne csak mindig a rosszat! 

Sok örömet a házban, boldogságot hazánkban! 

Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt!  

Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg! 

Boldog Új Esztendőt! 

Kedves Barátaink, partnereink! 

Ismét eltelt egy esztendő. Szokás ilyenkor újév tájékán, hogy a következő időszakra 

egyszerűen csak annyit kívánunk magunknak; jobb legyen, mint az előző…! Örök 

elégedetlenségéről híres a magyar (!) 

Ha az időjárásról beszélünk? …csak ez a fránya eső ne esne!; …nem lehet kibírni ezt a 

hőséget!; …micsoda egy idő ez ebben az évszakban!; …már megint lapátolhatom a havat! 

Ha a megélhetésről? „… lehetne jobb is!”; „…fizetnek, de meg kell szakadni a munkában!” 

„…kevés a fizetés, sok a munka!” 

Ha az egészségről? „…voltam már jobban is, de sokba került!”; „…ne is kérdezd, már az 

összes nyugdíjamat a patikába hordom!”; „…fáj még a gondolat is!” 

Sorolhatnánk… 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület nevében azt javaslom, örüljünk annak, hogy 

életünkben átléphettünk egyik évből a másikba! Örüljünk, hogy a kisebb sikereket 

nagyobbak is kísérték néha és a sikert mindig helyezzük a hozzá való viszonylatba! 

Örüljünk, hogy vannak barátaink, rokonaink, gyermekeink, akik életet, energiát adnak a 

figyelmükkel. Örüljünk, hogy ezen a világon van helyünk és ezt képesek vagyunk betölteni! 

Nem kívánok tehát egyebet; ez se legyen rosszabb a korábbiaknál! 

Kovács Norbert Cimbi 



Nagy sikerű kerámia tanfolyam 

A program időpontja: 2021. folyamatos 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 25 
Célközönség: Felnőtt érdeklődők 
 

2021 őszén új lendülettel indultak kézműves tanfolyamaink. A fazekas műhely is megtelt 

érdeklődőkkel. A hetente ismétlődő tanfolyam két mesterrel működik. Reidmár Linda a fantázia 

mestere, míg Apáti Zoltán a korongon remekelve mutatja be a hagyományos agyagtárgyak készítését. 

Az elkészült termékeket a résztvevők helyben kiégethetik. Az anyagok egy része kiállítás, bemutatás 

céljából egyesületünknél marad, másokat ajándékként vihetnek el készítőik.  

 



 

Kiscsőszön táborozott a Magyar Táncművészeti 

Egyetem  

A program időpontja: 2021.08.30-09.04. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Magyar 
Táncművészeti Egyetem 
Érintettek létszáma: 20 
Célközönség: az Egyetem művész hallgatói 
 

Régi együttműködésünk keretében zajlott Kiscsőszön a nyári szezont is lezáró egyetemi gyakorló 

tábor a Magyar Táncművészeti Egyetem nappali tagozatos hallgatói számára. A csoport hat napon át 

tanulhatta az eddig kevésbé ismert táncanyagokat, melyek több tájegységet is érintettek. Az 

Intézmény vezetői naponta új mestereket kértek fel az oktatásra, így valóban sokszínű volt a program 

és a hallgatók nem csak a motívumok, hanem az emberi értékek terén is sok újat kaphattak. Fontos 

lehet ez az indító élmény egy professzionális pályafutás kezdetén.  

A diákok a szombati napon fergeteges műsorral örvendeztették meg az erre az alkalomra szervezett 

lelkes közönséget. 

 



 

Pálpataki fiatalok látogatása 

A program időpontja: 2021.szeptember 1. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Paloznak 
Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 20 
Célközönség: Pálpataka fiataljai 
 

Az erdélyi Sóvidék egyik legeldugottabb települése, a Korond fölötti havasokban megbúvó Pálpataka. 

Az itt élőkkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, régóta látogatjuk egymás rendezvényeit, több 

családdal is erős kötődés alakult ki. Paloznak testvértelepülésként hívta meg a fiatalokat egy kis 

Balaton-parti pihenésre. Nem maradhatott el a kiscsőszi látogatás sem, hiszen a baráti kapcsolatok 

mindkét felet kötelezik. Igyekeztünk az itt töltött időt tartalmassá tenni a fiatalok számára, akiket 

szeretnénk a következő évben a Bozót Táncegyüttessel is meglátogatni. 

 

 

 



PAJTAKULT – kisfesztivál 

A program időpontja: 2021.szeptember 3-4-5. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 200 
Célközönség: A kultúra iránt érdeklődő közönség 
 

„Pajtakult” címmel indul Kárpát-medencei együttműködés és programsorozat a Fonó Budai Zeneház 

segítségével. Mi sem természetesebb, mint hogy Kiscsősz és a „mi Pajtánk” csatlakozott a 

kezdeményezéshez. Ennek keretében szeptember első hétvégéjén igazi paj-találkozót sikerült 

összehozni. Öt néptáncegyüttes koptatta egyszerre a kiscsőszi tánctermeket, emellett egy senior 

néptánc képzést szerveztünk szombatra, a győri Köcsögök és Dudák Táncegyüttesnek köszönhetően. 

Kezdeményezésükre a soproni, gencsapáti és kiscsőszi tánckarok is bekapcsolódtak a györgyfalvi 

táncok oktatásába. Oktatónk Gémesi Zoltán volt.  

A szombati napon, délután a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc tagozatának hallgatói 

fergeteges előadással lobbantották lángra a közönség szívét. Ezt követően a Naszály zenekar 

koncertje, majd az Eszterlánc zenekar koncertje emelte égbe a Pajta tetejét. A koncerteket követően 

táncház volt, melyre a vasárnap hajnali napsugarak tettek koronát. 

Köszönjük a Fonó támogatását! 

   

   



 

Országos szakmai egyesületben tevékenykedünk 

A program időpontja: 2021.szeptember 8. 
A program helyszíne: Lakitelek 
A program szervezője: Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: A szervezet tagsága 
 

Közgyűlést tartott a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület, melynek tagjaiként mi is 

szeretnénk országos hatókörű programokból kivenni a részünket. A Közgyűlésen elhangzott, hogy a 

fiatal szervezet a pandémiás időszakon sikeresen átlépve eredményes évet zárt. Kiemelten haladt a 

Látópont program, melynek két hullámában jelentős országos hálózat alakult ki. Továbbléptek a 

módszertani programokkal és mentorálással foglalkozó kollégák is. Ez a terület lehet az új egyesület 

kiemelt szolgáltatása, melyet érdemes fejleszteni. 

A találkozón jövőbe mutató műhelymunkák is zajlottak, melynek fontos eleme volt az egyesület külső 

és belső kommunikációjának kérdése. 

 

 



Rendhagyó énekórák zenetanárokkal 

A program időpontja: 2021.szeptember 
A program helyszíne: devecseri és pápai járások iskolái 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 300 
Célközönség: általános iskolások 
 

Hunyadi Péter, Horváth Balázs és Czaier Péter kollégáink nyakukba vették a térséget és az iskolákat 

felkeresve rendhagyó énekórákat tartottak az elmúlt időszakban. Céljuk a kisebb közösségekben való 

személyes kedvcsinálás volt. A kisebb létszámú résztvevői kör lehetővé tette, hogy elmélyültebben 

beszélhessenek a gyerekeknek a zenélés élményéről, a népzene értékeiről, a magyar kultúráról. 

Szinte minden iskolában megfordultak és népszerűsítették a népzenét, melynek eredményeképpen 

egyre nagyobb az érdeklődés a kiscsőszön induló rendszeres zenészprogramok iránt.  

Szeretettel várjuk a fiatal tanítványokat! 

 

 

 



Léleképítés fiatalosan 

A program időpontja: 2021.szeptember 10. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 15 
Célközönség: ajkai középiskolások 
 

A falusi világ élménygazdagsága és a egzotikuma vonzotta hozzánk az ajkai Szent-Györgyi Albert 

Szakközépiskola diákjait. Az előző hónapokban több diák is önkéntes munkát végzett nálunk ebből az 

intézményből, így jó hírét vitték a Falunknak. Ennek köszönhető, hogy ez az osztály hétvégi 

együttlétének helyszínéül választotta Kiscsőszt.  

 

Bakony-Balaton Gasztroünnep Csopakon 

A program időpontja: 2021.szeptember 12. 
A program helyszíne: Csopak 
A program szervezője: Veszprém Megyei Önkormányzat, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 1500 
Célközönség: nagyközönség 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat felkérésének köszönhetően az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület szervezhette és bonyolíthatta a Csopakon megrendezett Bakony-Balaton Gasztroünnep 

kiállítását, vásárát és kulturális rendezvényeit. A megye kiemelkedő rendezvényén a gombás ételek 

főzésnek versenye volt az egyik fő attrakció. Ebbe természetesen mi is beneveztünk Cseke Szilárd 

szakács segítségével. A kiállítók megyénk kézműves értékeit és termelői finomságait mutatták be és 

értékesítették. A színpadi programok egész nap szórakoztatták a közönséget, megjelent a 

magyarországi horvátok kultúrája, az utcaszínházi szórakoztatás, felléptek megyénk legkiemelkedőbb 



néptánccsoportjai is. A programot este az Üzenet Haza című dramatikus táncszínházi produkció zárta, 

mely nagy sikert aratott a közönség köreiben. A rendezvénynek kiváló hangulati töltést adott, hogy a 

nyárias melegben strandoló csopaki turisták adták a közönség jelentős részét. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a rendezvény teljes infrastruktúráját és szakmai megvalósítását az Élő 

Forrás adhatta.  

   

   

Bábszínház a Pajtában 

A program időpontja: 2021.szeptember 16. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 80 
Célközönség: Iskolás gyerekek 
 

Az Élő Forrás bábkultúrát népszerűsítő programja keretében bábszínházat tartottunk a kiscsőszi 

Kultúrpajtában. A kabóca bábszínház volt a vendégünk, akikkel rendszeres kapcsolatot alakítottunk 

ki. A kölcsönös együttműködés keretében folyamatossá válnak a gyerekekkel közös foglalkozások és 

előadások. Ebben a programban volt egy különleges állomás a tanév köszöntését is szolgáló előadás, 

melynek címe: Mosó Masa mosodája. A közönséget Csögle és Kerta általános iskoláinak alsó 

tagozatai és a csöglei óvodások adták. Az előadás osztatlan sikert aratott a gyerekek és pedagógusaik 

körében egyaránt. 



 

 

Tíz falu értékkonferenciája, épületszentelés 

A program időpontja: 2021.szeptember 17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Kiscsősz Község 
Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: Szakmai partnerek, szakemberek 
 

Mérföldkőhöz érkezett a Hunyor – Marcal-mente Tájegységi Értéktár értékgyűjtő és szervezetépítő 

munkája. Egy nagyszabású, négynapos rendezvénysorozat kiemelt eseményeként rendeztük meg az 

első szakmai konferenciát, mely megismertette a térség vezetőivel és szakembereivel az eddig 

elvégzett munka eredményeit. Azért tekintjük különleges sikertörténetnek ezt a programot, mert a 

falvak együttműködése itt elsősorban kulturális és helyi társadalmi alapokon jött létre, kevésbé 

jellemző a politikai, vagy gazdasági érdekből származó motiváció. Egy kistérség hasonló adottságú 

falvairól beszélünk, amelyek újra feléleszthetik a régi időkben oly természetesen működő helyi 

kulturális életet, a vele járó társadalmi együttműködéseket, jobbá tehetik a helyi lakosság szellemi-

lelki közérzetét, ezáltal talán hosszabb távon a gazdaságot is fellendíthetik. 



A programon a falvak polgármesterei mellett a közművelődés és közösségszervezés jeles 

szakemberei jöttek el hozzánk érdeklődőként, vagy előadóként. A konferencia keretében négy 

előadást hallgathattak meg a résztvevők. Bazsó Gabriella a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért 

(KÖSZI) képviseletében arról beszélt, hogy szervezetük sikere az értékgyűjtő, értékőrző munkának 

nagyban köszönhető. Miközben saját vidékükön kiváló szakmai közösséget kovácsoltak, 

feltérképezték a megye és más régiók településeinek értéktárait és ráébresztették a helyi embereket 

az ügy súlyára. Felébresztették a falvak lakóiban az igényt a saját értékeik megismerésére és 

éltetésére, emellett hatalmas értékhalmazt sikerült felkutatni. A módszer egyszerű: emberség, 

szeretet, belső motiváció kell. Sikerként említette, hogy a Szövetség tagjai közül többen már 

kiemelkedő közéleti szereplőkké váltak. 

Kovács Norbert a Hunyor Népfőiskola céljairól és küldetéséről beszélt. Ismertette a tevékenység 

szakmai és területi szintjeit, ezek kapcsolódásait és remélt, várható hatásait. Bemutatta az Egyesület 

elmúlt időszaki kapcsolódó munkáját, eredményeit. 

A Hunyor – Marcal-mente Tájegységi Értéktár adatgyűjtő, adatrögzítő tevékenységéről két helyi 

aktivista, Tóth Bettina és Bagyura Ferenc beszélt. Mindketten hatalmas szerepet vállaltak az értéktár 

első anyagának összegyűjtésében és a falvak közösségeinek megébresztésében. Bemutatták a 

legújabb digitális és nyomtatott kiadványokban található anyagokat, minden egyes települést külön 

említve. 

Ezek a kis lépésekben szerzett eredmények eltörpülnek a világhírű Herendi Porcelán színvonala és az 

ott működő közösség szakmai súlya mellett. A Herendi Porcelánmanufaktúra története és példája 

mégis kiváló mintát adhat arra, hogy egy helyi kezdeményezés hogyan fejlődhet minden reményt és 

tervet felülmúló szintre. Dr. Simon Attila, a Manufaktúra vezérigazgatója is megtisztelte előadásával a 

rendezvényt. Az előadásban előbukkantak a faluban, gyermekként kapott élmények és emlékek is, 

hiszen Attila családja révén kiscsőszi kötődésű. Fontosabb volt azonban végighallgatni, hogy milyen 

sok körülmény és mennyi következetes döntés, szervezeti együttműködés szükséges ahhoz, hogy egy 

ilyen vállalat fennmaradhasson és a világon egyedülálló értéket képviselhessen. Veszprém megye 

egyik kisvárosában működik a Manufaktúra, mely Hungarikummá, nemzetközileg ismert és elismert 

értékké fejlesztette termékeit. Az előadás részletesen bemutatta a működés feltételeit adó gazdasági 

környezetet, a szigorúan rögzített szakmai és szervezeti elveket. Megtudhattuk, hogy munkavállalók 

közössége itt túllép egy egyszerű pénzügyi érdekközösségen, hiszen a világ legismertebb porcelán 

manufaktúrájának társtulajdonosi közössége is egyben, akik kulturális értékeket is képviselnek. 

Az előadások mellett a résztvevők megkóstolhatták Kiscsősz értéktárának gasztronómiai szereplőjét, 

a kiscsőszi nyújtott kőttet – melyet Borbács Magdolna készített –, Kovács Tiborné gyógyteáit és a 

helyi termelők termékeit. A résztvevők megtekinthették és magukkal vihették az Értéktár legújabb 

nyomdai kiadványát. 

A rendezvényt épületszentelés követte, melyen Bali Tibor plébános, Dr. Kovács Zoltán országgyűlési 

képviselő és Polgárdy Imre megyei közgyűlési elnök is jelen volt, mindannyian méltatták a 

faluközösségek és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkáját. Az elmúlt három évben a TOP-

1.2.1-16-VE1-2017-00015 kódszámú pályázatban elnyert támogatásból új közösségi színterek jöttek 

létre, melyek nemzetközi színvonalon szolgálják az Élő Forrás közösségeinek igényeit. Kovács Norbert 

elnök röviden ismertette a beruházásban létrejött attrakciókat és szolgáltatásokat. Két épület 

teljesen megújult és új épületrészek is elkészültek, így jött létre a melegkonyhás felszereltséggel 



rendelkező „Fogadó a két öreg anyabivalyhoz”, emellett egy kis szatócsbolt is megkezdi működését. 

Felújításra, téliesítésre került a házhoz tartozó Pajta is, mely immár fűthető kulturális színtér, minden 

igényt kielégítő technikai felszereltséggel. A Hungarikumok között nyilvántartott Táncház Módszer 

gyakorlásának helyszínéül szolgál a teljesen új Táncház épület és a mellette lévő öltöző rendszer, 

illetve kisebb kiállító terek, ahol a magyar nyelvterület viseletei, hangszerei mellett egy magyarvistai 

(Kalotaszeg) cifra szoba is megtekinthető. Több területen épültek olyan tereptárgyak, bemutató 

terek, melyek a kiscsőszi értékeket, az állattartás, növénytermesztés egykori eszközeit, formáit 

mutatják be. A meghívott vendégek ünnepi köszöntőkkel, felszentelő imádsággal tették teljessé az 

ünnepséget, majd mindkét fő helyszínen leleplezték az épületre legjellemzőbb rögtönzött életképet. 

A leleplezésben segítségünkre volt Bereczky Nóra, a devecseri Kormányhivatal vezetője is. 

 

  

 



 

 

„Együttélésben” – Közös érték a Nemzet 

A program időpontja: 2021.szeptember 18-19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 500 
Célközönség: Kárpát-medence hagyományőrzői 
 

A magyar nemzeti kultúra éppen attól ízes és különleges, hogy a magyarok hagyománya mellett 

tisztán élteti az itt élő népek kultúráját is. A befogadó szándék ebben is megnyilvánul. A 

magyarországi nemzetiségek éppúgy gondozzák kultúrájukat, mint az elcsatolt országrészekben 

maradt magyarok. Ennek példáját mutatja évről-évre az Együttélésben fesztivál, mely Kiscsőszön 

zajlik. Idén az eddiginél is nagyobb érdeklődés kísérte a programot.  

A rendezvény több párhuzamos programrészből tevődik össze. Már pénteken megérkezett az erdélyi 

Kékiringó Néptáncegyüttes (Székelyudvarhely), a Györgyfalvi Hagyományőrző Együttes, és Pipacsok 

Táncegyüttes (Székelykeresztúr), illetve a magyarországi hagyományőrzés két kiemelkedő 

képviselője, az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyüttes és a Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv 

Hagyományőrző Együttes. Hozzájuk csatlakozott szombaton a Rábaköz kiemelkedő szervezete, a 

Kapuvár Néptáncegyüttes.  



Szombaton és vasárnap egész napos táncképzés zajlott férfi szóló és páros tánc kategóriában. Végső 

Miklós tyukodi verbunkot, Antal Áron magyarszentbenedeki pontozót, Szabó Szilárd és Rémi Tünde 

somogyi páros táncokat, Kádár Ignác és Nagypál Anett kalotaszegi páros táncokat tanítottak. Az 

érdeklődők száma meghaladta a harminc főt. Szombaton délután a vendégek és a hazai 

néptáncegyüttes gasztronómiai bemutatóját élvezhette a közönség. Az erdélyi finomságok mellé 

előkerültek a rábaközi perecek, a hazaiak küllőn sült nyulat, káposztába csavart szarvas combot és 

tárkonyos levest is kínáltak, a devecseri romák babos káposztát készítettek, punyával. Délután a Dűvő 

zenekar koncertje emelte a hangulatot, melyet a devecseri Fláre Beás cigányzenekar is fokozott. Ezt 

követte a Kárpát-medence néptánc gálája, melyen a nagyecsediek, az elekiek és a két erdélyi 

együttes is fellépett, a térséget képviselve pedig a rábaközi csapat remekelt.  

A vasárnapi táncképzés mellé egy különleges helyi településtalálkozó is társult, mely tíz falu közös 

programja volt. Meghívtuk a régió szolgáltatóit, vállalkozóit is, így egy nagyszabású együttlét 

kerekedett. Délután Pál István Szalonna és Bandája, illetve a helyi Balla Zoltán Alapfokú Művészeti 

Iskola mesterei és tanulói mellett a Bozót Néptáncegyüttes is színpadra lépett. 

Ez a programsorozat a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által is támogatott rendezvényként 

valósult meg. A Szövetség tagjai képviselték a szervezetet, érezhetően közvetítve azt a lelkületet, 

melyet a hagyományőrző együttesek világa sugároz. Örömmel láttuk vendégeinket, akiket a jövőben 

szeretnénk saját rendezvényeiken meglátogatni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Veszprém Megye Napja 

A program időpontja: 2021.szeptember 25. 
A program helyszíne: Somlóvásárhely 
A program szervezője: Veszprém Megyei Önkormányzat, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola, Somlóvásárhely Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 1000 
Célközönség: nagyközönség 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat nagy aktivitással ismét kezdeményezője volt egy jelentős, megyei 

szintű eseménynek. Első alkalommal került megrendezésre a Veszprém Megye Napja című 

rendezvény, melynek helyszíne a nemrégiben elkészült Somló Kapuja épület és a körülötte található 

rendezvénytér volt. A nagyszabású eseményre ismét az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet kérték 

fel, mint szakmai szervezőt, lebonyolítót. Örömmel vállaltuk a feladatot.  

Veszprém Megye Önkormányzata, Polgárdy Imre elnök úr kiemelkedő megyei díjakat, kitüntetéseket 

adott át ezen a napon. A program a kora reggeli órákban elkezdődött a települések főzőversenyével. 

A falvak és civil szervezetek nagy előkészületekről tettek tanúbizonyságot, minden csoport látványos 

főzőfelszereléssel, különleges ízekkel és megfelelő tálalással készült. Mindezek mellé a kitűnő somlai 

borok is dukáltak.  

A délutáni órákban interaktív gyermekműsor, lovaglás, lovas kocsikázás, gyermek fa játszótér fogadta 

a családokat. A színpadon egymást követték a megye dalkörei, nemzetiségi tánccsoportjai és magyar 

néptáncegyüttesei, emellett egy fonyódi csoport is vendégszerepelt. Sikert arattak a devecseri Bakos 

Lányok is, akik fúvós hangszereikkel játszottak ismert dallamokat. A szórakoztatás csúcsát képviselte 

a kiváló Orfeum Musical és Operett Együttes, akik hatalmas hangulatot eredményező gálával zárták a 

színpadi programsorozatot. A nap házigazdája Kovács Krisztián „Kiki” volt. 

 

   

 

 



Idősek Napja programjai 

A program időpontja: 2021.október  
A program helyszíne: Egeralja, Kiscsősz 
A program szervezője: Önkormányzatok, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 200 fő 
Célközönség: Falvak idős közössége 
 

Idősek napja táján illik a helyi idős közösségeket megtisztelni azzal, hogy a szokásosnál több figyelmet 

fordítunk rájuk. Kiscsőszön az elmúlt évek legsikeresebb ilyen rendezvényét tartottuk meg október 

elején. Az idősek nagy létszámban látogattak el a programra, melynek vendége volt egy baráti 

nyugdíjas klub Bakonygyepesről. A Klub fergeteges hangulatú előadását a csöglei általános iskolások 

népdalköre gazdagította. Mindezt megkoronázta Sallai Flórián és cigányzenekara, mely egész este 

szórakoztatta a régi nótát jól ismerő közösséget. 

A kiscsőszi Bozót Néptáncegyüttes tiszteletét tette az egeraljai hasonló rendezvényen is, ahol 

műsorunkkal kedveskedtünk az idős korosztálynak és meghallgattuk a helyi dalkör előadását is. 

   

Testvér egyesületünk rendezvényén vettünk részt 

A program időpontja: 2021.október 2. 
A program helyszíne: Écs 
A program szervezője: Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület 
Érintettek létszáma: 2000 fő 
Célközönség: Országos közönség 
 

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület nagyszabású értékvásárt rendezett Écs település 

határában. Az országos program gerincét azok a kiállítók és vásározók adták, akik a régióból és az 

ország más vidékeiről érkeztek, elhozták és bemutatták az általuk képviselt természeti, 

gasztronómiai, kulturális értékeket. Egy nagyméretű rendezvénysátor és ennek térsége adta a teret a 

vásárhoz, mely az eldugott helyszín ellenére meglepően nagy látogatottsággal büszkélkedhetett.  



Az Egyesület kiváló színpadi kísérőprogramokkal gazdagította az eseményt, mely kisebb fesztivállá 

nőtte ki magát késő délutánra. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület bemutató standjának 

középpontjában a Hunyor – Marcal-mente Tájegységi Értéktár értékeinek felvonultatása szerepelt. 

Kiadványaink mellett számos értéket mutattunk be az Értéktár tíz településéről. Melletünk pedig 

térségünk kiemelkedő települése, Nyárád standja helyezkedett el. 

    

    

Kovács Gábor Norbert Junior Príma díjas 

A program időpontja: 2021.10.08. 
A program helyszíne: Budapest 
A program szervezője: DOCLER Cégcsoport 
Érintettek létszáma: 10 
Célközönség: A népművészet és közművelődés terén kiemelkedő fiatalok 
 

A DOCLER Cégcsoport szervezésében Budapesten került átadásra a Népművészet és közművelődés 

kategória idei Junior Príma díja, melyet tíz kiemelkedő fiatal vehetett át. Egyesületünk és egyben 

Veszprém megye büszkesége, hogy az ajkai táncéletből indult Kovács Gábor Norbert is átvehette ezt 

a díjat. A kitüntetést családja körében ünneplő táncos szakmai élete elismeréseként kapta a díjat. 

Jelenleg a Magyar Nemzeti táncegyüttes táncosa, kétszeres Aranysarkantyús táncos, a biatorbágyi 

gyermek néptánccsoport férfi oktatója. Számunkra fontos, hogy Gábor a Fordulj Kispej Lovam 

Táncegyüttes és a Dunántúl népi Kommandó tagjaként is erősíti az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesületet. 



Közösségszervezők délutánja 

A program időpontja: 2021.október 9. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 22 fő 
Célközönség: Pápa térségének közösségszervezői 
 

A pápai térség településeinek Közösségszervezői töltöttek egy „közösségi napot” Kiscsőszön. 

Munkatársunk, Bagyura Ferenc azokat a Hölgyeket hívta meg Kiscsőszre, akikkel együtt koptatta a 

tanfolyami padot, a Nemzeti művelődési Intézet közösségszervezői képzésén. Az egyéves program 

zárásaként mindenki sikeres vizsgát tett és hivatalosan is közösségszervező szakemberként 

tevékenykedhet majd a saját településén. A csoport tagjai egy oldott hangulatú nappal zárták le az 

együtt töltött évet. A programban rövid kiscsőszi kalauzolás, erdei lovas kocsis túra és egy finom 

közös vacsora is szerepelt. 

 

 

 



Nemzeti érzésekkel és kultúrával töltődik 

Kiscsőszön a bécsi Délibáb 

A program időpontja: 2021. október 15-17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Délibáb 
Egyesület 
Érintettek létszáma: 30 
Célközönség: A Délibáb tagsága 
 

Elmaradhatatlan vendégeinket, barátainkat, a bécsi Délibáb Táncegyüttes tagjait ismét Kiscsőszön 

köszönthettük. Ezt a hosszú hétvégét egy olyan előadás megvalósítása-felújítása jegyében töltötték 

el, mely a magyar nemzet összetartozását jelképezve, az 56-os évforduló megünneplését, a méltó 

megemlékezést célozza. A csoporttal koreográfusai, rendezői, oktatói dolgoztak. A munka feltételeit 

az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület biztosította. 

 

 

 



 

Látópontok találkozója 

A program időpontja: 2021.október 19-20. 
A program helyszíne: Taliándörögd 
A program szervezője: Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület, Közép-dunántúli 
Szövetség az Ifjúságért 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: Látópont szervezetek képviselői 
 

A két éve alakult Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület országos szervezetként képviseli 

a kultúra közösségeit. Az elmúlt évben elindította a Látópont programot, mely olyan helyszíneket, 

szervezeteket igyekszik reflektorfénybe helyezni, melyek minta értékű munkával, programmal 

állhatnak a hasonló törekvések élére. A látópontok számára szakmai látogatói csoportokat szervez és 

elősegíti az értékes helyszínek hálózatosodását. Az elmúlt időszakban, két pályázati hullámban az 

egész országot behálózó Látópont hálózat jött létre, melyhez néhány határon túli helyszín is 

csatlakozhatott. A pandémia okán csak most nyílt lehetőség arra, hogy ezek a látópontok és az ott 

működő szervezetek egymással is találkozhassanak.  

Taliándörögdön a Dunántúl helyszíneit képviselő vendégek, intézmény-és szervezet vezetők jöttek 

össze egy kétnapos konferenciára. Vendéglátónk a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) 

csapata volt, akik valóban kiváló mintát adtak az értékközpontú működésről és a közösségi célú 

munkáról, ezek eredményeiről.  

A Szövetség elnöke, Dr. Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, 

Szedlacsek Emília, a Látópont Hálózat szakmai vezetője, Jantyik Zsolt együtt adták át a kitüntető 

okleveleket és emblémákat, melyek közül egyet az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület vehetett át. 

 

   

 



Budai óvónők tanulmányútja Kiscsőszre 

A program időpontja: 2021. október 22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 25 
Célközönség: Budapesti óvodapedagógusok 
 

A Budai Várban működő óvoda szervezett Kiscsőszre munkalátogatást. Az óvoda teljes kollektívája 

meglátogatott bennünket. Egyesületünk szakemberei tájékoztatták a látogatókat a helyi 

attrakciókról, előadást tartottunk a kulturális feladatellátásról, a gyermekek számára nyújtott 

szolgáltatásokról, bemutattuk tematikus helyszíneinket is.  

 

 

Emlékmű avatás 

A program időpontja: 2021. október 23. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 
Célközönség: Kiscsősz lakói 
 

Különleges ünnepség valósult meg Kiscsőszön, a Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház 

udvarán, október 23-án. Az 1956-os események hőseire való emlékezés mellett kiemelt hangsúlyt 

kapott a Kiscsőszt megtartó „mindennapi hősökre” való emlékezés és az előttük való tisztelgés. Az Élő 

Forrás Hagyományőrző Egyesület TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00018 számú pályázata keretében 

emlékműállítással tisztelgett az elődök előtt. Az emlékmű nem csak a háborúkban elesett férfiak, de 

az itthon élő, becsületben dolgozó, gyermekeket nevelő emberek számára is emléket állít.  

A hármas kopjafát és talpazatát Hajas László székelyudvarhelyi fafaragó művész készítette. Az 

emlékmű elkészítésében, felállításában támogatón volt Almási Oszkó János is, akinek ezúton is 



köszönetet mondunk. Az emlékműves Kovács Norbert polgármester emlékező beszéde után Bali 

Tibor plébános szentelte fel a kiscsősziek és az egyesület tagjai körében. 

 

A naptári ünnepek szokásai az Óvodában 

A program időpontja: 2021.10.25. 
A program helyszíne: Csögle 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 30 
Célközönség: A kistérség óvodásai 
 

Egyesületünk támogatja és szervezi azt az óvodai programsorozatot, mely egész évben tart és a 

naptári (vallási eredetű) ünnepek köré épülő hagyományokat, szokásokat ismerteti meg játékos, 

interaktív formában az óvodás gyermekekkel. Az előadó-művész és pedagógus ismeretekkel is 

rendelkező szakemberek hangulatos, játékos, dalos, verses, közös táncos formákkal teszik 

emlékezetessé, élményszerűvé a foglalkozásokat a gyermekek számára. 

 

 



Lélekemelő jubileum Békéscsabán 

A program időpontja: 2021.október 28. 
A program helyszíne: Békéscsaba 
A program szervezője: Békés Banda 
Érintettek létszáma: 500 fő 
Célközönség: a Békés Banda kedvelői, népzene hallgató közönség 
 

Hatalmas emberi, lelki töltöttség jellemezte a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ 

színháztermének atmoszféráját a Békés banda 40 éves fennállásának jubileumi gálaestjén. Közel 

ötszáz néző és három tucat népzenész töltötte meg a termet. A Békés Banda intézményesítette a 

népzene oktatását, generációk nevelkedtek a zenekar munkájának köszönhetően a magyar népzene 

szeretetében. Innen röppent ki Szokolai Dongó Balázs, Lipták Dániel, itt muzsikált Csík János, Téglás 

Ferenc, Gombai Tamás, Mester László és meg sok zenei kiválóság. Sok szép gondolatot kapott 

Barbócz Sándor, aki már az égiek közül figyeli a tanítványok életét.  

Egyesületünk ezer szállal kötődik a Bandához, hiszen közel harminc évig tartó együttműködés, 

vendégszereplések, koncertek jellemezték közös dolgainkat. Ennek is köszönhető a megtisztelő 

felkérés, meghívás, melyet teljesítve Kovács Norbert Cimbi táncosként is részt vett a gálakoncerten. 

Isten éltesse a Békés Bandát! 

 

 



Bakony Virága verseny volt Várpalotán 

A program időpontja: 2021. november 6. 
A program helyszíne: Várpalota 
A program szervezője: Cserregő Néptáncegyüttes 
Érintettek létszáma: 30 
Célközönség: A régió néptáncosai 
 

A megszokottnál szerényebb résuztvevői körrel, mégis sikerrel zajlott Várpalotán a Bakony 

Virágai Szólótáncverseny, melyre a régió néptáncosai jelentkeztek. A kíséretet Dulai Zoltán 

és barátai vállalták, Zsűriként pedig Haránt Eszter és Lukács László vett részt a rendezvényen. 

A Zsűri az alábbi személyeket díjazta: 

I. korcsoport 

Kovács Marcell – Topa Julianna  Tatabánya, Forgórózsa KIEMELT 

II. korcsoport 

Kriván Kata    Makó, Maros T.E 

Régi Mátyás – Bognár Liliána  Várpalota, Cserregő T.E 

Varsányi Zsófia – Keltai Bertalan Tata, Pötörke  

III. korcsoport 

Illés Viktor    Nagymegyer, Ágh Tibor Öröksége 

Szakál Zsombor    Nagymegyer, Ágh Tibor Öröksége  

Zoltay Lőrinc    Tata, Pötörke 

Keltai Áron    Tata, Pötörke   KIEMELT 

IV. korcsoport 

Komáromi Krisztina   Várpalota, Cserregő  KIEMELT 

Pozsonyi Dóra – Keltai Bálint  Tata, Pötörke 

 



Baráti együttműködés a Búcsúk ünnepében 

A program időpontja: 2021.november 6-7. 
A program helyszíne: Mindszentkálla, Kiscsősz 
A program szervezője: Mindszentkálla civiljei, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola, Kiscsősz Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 500 
Célközönség: a két település és a térségük lakói 
 

Mindszentkállán élő értelmiségiek alkotják azt a civil közösséget, mely megkeresett bennünket azzal 

a céllal, hogy egymás programjait segítve próbáljunk közös értékeket létrehozni és a falvak kulturális 

életét gazdagítani. November 6-án és 7-én mindkét településen búcsúi programsorozat valósult meg. 

Szombaton Mindszentkállára települt az Élő Forrás. Árusító standjainkat felépítettük a Templom 

melletti téren, ahol kézműves értékek és a térségben készült ételféleségek voltak megvásárolhatók. 

Nap közben a Templomban hallgathattunk különleges zenei előadást, majd délután a Bozót 

Néptáncegyüttes kamara csoportja mutatkozott be a Faluház színpadán. Az együttest zenész 

munkatársaink kísérték (Hunyadi Péter, Czaier Péter és Horváth Balázs) élő zenével. Különlegesen 

szép pillanatokat szerzett Pataki Tamás, aki három kalotaszegi népdalt énekelt el. A műsor után a 

helyieket is bevontuk egy kis közös táncolásba és néhány moldvai tánccal koronáztuk meg a jó 

hangulatot. A faluház alagsorában finom vacsorával kedveskedtek meghívóink. 

Kiscsőszön Szent Imre védőszentünk búcsúját ünnepeltük. Délben szentmisén tisztelegtünk Szent 

Imre emléke és a régi kiscsősziek előtt. A Misét követően Balatonfüred Város Vegyeskara tartott 

csodálatos hangversenyt, melynek keretében a Templom orgonáját is gyönyörűen megszólaltatták. 

Eközben már készültek a finom kemencés ételek, melyekkel vendégeinket vártuk. Emlékezetes 

szakmai és kultúrgasztronómiai pillanatokat varázsolt a közönség számára Novotny Antal (Katlan 

Tóni), aki az új csárda épületben tartott interaktív főzőműsort. A kemence mellett Sallai Flórián és 

cigányzenekara muzsikált. A Kultúrpajta zsúfolásig megtelt Csík János és a Mezzo koncertjére, mely 

zenei csemegeként hatott, fergeteges sikerrel vezette be a Bozót és a Rekettye néptáncegyüttesek 

műsorát, melyet Kalász Máté, Fekete Márton, Hunyadi Péter és Kerékgyártó Gergely kísértek. A 

kulturálsi délutánt egy lazább hangulatú operett műsor zárta, melyre elsősorban a falvak idősebb 

lakói voltak kíváncsiak. Közös nótákban és sok tapssal köszönték meg az Orfeum Társulat előadását. 

 

    



 

   

 

 

 

 

 



Kiscsőszi siker a Mezőföld Virágán 

A program időpontja: 2021. november 11. 
A program helyszíne: Székesfehérvár 
A program szervezője: Alba Regia Néptánc Egyesület 
Érintettek létszáma: 150 
Célközönség: A régió néptáncosai 
 

Székesfehérváron, a megújult Táncházban került megrendezésre a Mezőföld Virágai 

regionális szólótánc verseny. A programon az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is 

érdekelt volt három táncos társunk révén. A verseny kiemelkedően magas színvonalú volt, a 

fiatalok három korcsoportban mérették meg tudásukat, a Kárpát-medence valamennyi 

tájegységének mozdulatait felvonultatva, a régió szinte minden jelentősebb műhelyét 

képviselve. A rendezvényt mindvégig a helyi Galiba zenekar kísérte. A kíséretet nagy 

odafigyelés és felkészültség jellemezte. A verseny szakmai zsűrije Putz Katalin és Húsvét 

Csaba néptánc-pedagógusok voltak, akik mindketten az Örökség Nemzeti Gyermek és 

Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnökségének tagjai. 

Nagy örömünkre a Zsűri értékelése alapján két versenyzőnk, Brenner Boglárka és Tima 

Mátyás is megkapta a kitüntető „Mezőföld Virága” díjat. A díj mellé különdíjat is 

kiérdemeltek a fiatalok, melyet a mezőkölpényi táncok hiteles bemutatásáért ítélt meg a 

Zsűri. Gratulálunk! 

 



Rendhagyó kisszínházi zeneóra 

A program időpontja: 2021. november 11. 
A program helyszíne: Somlóvásárhely 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 
Célközönség: Általános iskolások a Somló térségéből 
 

Megtelt a somlóvásárhelyi Faluház nagyterme arra a rendhagyó népzenei órára, melyet kollégáink, 

Hunyadi Péter, Horváth Balázs és Czaier Péter tartottak. A kiváló zenészek a gyermekek nyelvén 

mutatták be a hangszereket és a rajtuk megszólaltatható magyar népzene szép dallamait. Az előadás 

interaktív formája lehetővé tette a gyerekek bevonását, a közös énektanulást is. A műsorvezetésből a 

gyerekek sok érdekes információt megismerhettek a magyar népzene világáról. 

 

  

Faültetés a helyi közösséggel 

A program időpontja: 2021. 11.13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakossága 
 

A kiscsőszi közösség ismét bizonyította, hogy összefogással képes értéket teremteni. TOP-5.3.1-16-

VE1-2017-00018 kódszámú pályázatunknak köszönhetően sikerült tovább szépíteni a Temető 

környékét. A helyi segítőkkel közösen tujasorral díszítettük fel a Temető és a közút közötti 

zöldterületet és elkezdtük a ravatalozó előtti terület megújítását is. A kitermelt fák helyére a 

közeljövőben szintén örökzöldek kerülnek, de ezt megelőzően szeretnénk a ravatalozóhoz vezető 

utat felújítani. 



 

Mediawave filmzsűrizés, különleges zenei 

workshopok 

A program időpontja: 2021. november 12-14. és 19-21. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Nemzetközi 
Vizuális Művészeti Alapítvány 
Érintettek létszáma: 30 fő 
Célközönség: Fiatal magyarországi zenészek 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Petőfi Kulturális Ügynökség is 

támogatták azt a programsorozatot, mely két hétvégén zajlott a kiscsőszi Kultúrpajtában és 

környezetében. A program előkészítése és lebonyolítása régi partnerünkkel, a Mediawave 

Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvánnyal valósult meg. Az első hétvégén Miquéu Montanaro 

francia zenész, előadó-művész és zeneszerző vezetett zenei workshopot, melynek során 

magyarországi fiatalokkal közösen hoztak létre egy különleges koncertet. A koncert vasárnap délben 

szólalt meg a Pajtában. E programmal párhuzamosan az Alapítvány másik kiemelt szakmai területe is 

központba került. Az Alkotóházban berendezett rögtönzött moziban a Magyar Színművészeti 

Egyetem hallgatói és tanáraik közösen zsűrizték a Mediawave Filmfesztivál versenyműveit.  

A második hétvégén Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák vezették a zenei workshopot. Az ország 

legkülönbözőbb pontjairól érkezett zenészek olyan új zenei világot igyekeznek megfogalmazni, mely a 

népzenén és a tiszta kultúrán építkező fúzió az újabb világok zenei stílusaival. Ez a program egészen 

tavaszig folytatódik, végül hangrögzítéssel zárul majd, így remélhetőleg egy zenei produktum (lemez) 

is napvilágra kerülhet. 



 

Kulturális közösségszervezők látóútja 

A program időpontja: 2021. november 17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Nemzeti 
Művelődési Intézet 
Érintettek létszáma: 16 
Célközönség: A térség kulturális közösségszervezői 
 

Fél napos látóútra érkeztek a Nemzeti Művelődési Intézet elmúlt évi tanfolyamán résztvevő 

szakemberek. Ők a térségünk jövőjének közösségépítői, hiszen mindannyiukat önkormányzatok 

foglalkoztatják majd ezzel a céllal. A program kötetlen beszélgetéssel kezdődött, melyben 

bemutatkozott Egyesületünk, de megismertük a vendégek nézeteit, elképzeléseit is. A közösségi 

terek végigjárásával, bemutatásával a vendégek megtudhatták, milyen programokkal fogadja a 

vendégeket az Egyesület és milyen szolgáltatásokat nyújt a falu lakói számára. Bagyura Ferenc 

kollégánk előadást tartott a Hunyor - Marcal-mente Tájegységi Értéktár értékgyűjtő munkájáról. A 

programot a helyi ízek kóstolásával zártuk. 

 



Adventi mézeskalács és koszorú készítés 

A program időpontja: 2021. november 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 40 
Célközönség: Kiscsősz lakói, környékbeli érdeklődők 
 

Az adventi készülődés és a közösségépítés jegyében szerveztük a mézeskalács készítő-és díszítő 

délutánt. A program szakmai házigazdája Pátkai Miklós porcelánfestő, mézeskalács készítő mester 

volt. Sok érdeklődő jött el, minden korosztályt képviselve. A formák és a díszítések sokszínűsége 

jellemezte a résztvevők munkáját, mely valóban fantázia-gazdag eredménnyel szolgált. Minden 

résztvevő magával vihette az általa tervezett és elkészített mézeskalácsokat, így a karácsonyi asztalt, 

vagy a karácsonyfát díszíthetik majd ezek a finomságok. 

Gáncs Andrea szervezésében valósulhatott meg a falu közösségének adventi koszorú készítése, 

melyet néhányan közösségi formában, mások otthoni körülmények között vállaltak. A koszorúk 

alapanyagainak beszerzését a könyvtári programok keretében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

támogatta. 

  

Betlehemi figurák közös készítése 

A program időpontja: 2021. november 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsőszi Asszonyklub 
Érintettek létszáma: 8 
Célközönség: Kiscsősz lakossága 
 

Kiscsősz Asszonyai tevékenyen töltik összejöveteleiket. Hétfőnként, és alkalmanként más napokon is 

dolgoznak a Betlehembe kerülő új papírmasé bábok elkészítésén. Ez a különleges technika már az 

előző évben is megjelent a betlehemi figurák között, egy kecske formájában. Király Zsuzsa 

szakértelme és a többiek lelkesedése különleges formákat alkotott. A kiscsőszi Asszonyok kezei életet 

leheltek az élettelen tárgyakba. Büszkék vagyunk az új Betlehemre. 



 

 

Adventi éneklések sorozata 

A program időpontja: 2021.november 28 – december 19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 40 
Célközönség: Kiscsősz lakói és térségi érdeklődők 
 

Közösségünk megemelkedett lelki állapotban készülődött Advent időszakára. A vasárnapokra 

tervezett programsorozat fő eseményei a helyben, kézzel, helyi anyagokból épült Betlehem mellett 

való közös ünnepi éneklés. Minden vasárnapra új dalokkal készülünk, melyekkel a közösségre vágyó 

falubeliek mellett egyesületünk tagjainak lelkét is megörvendeztetjük. Idén már néhány hangszer is 

előkerült (furulyák, tekerő), így téve teljessé a hangzást. A közös énekeket kézműves foglalkozások, 

templomi ünnepi előadások is tarkítják az ünnep készületének idején. A résztvevők nem csak a 

személyes jelenléttel, de otthon késztett finomságaikkal is hozzájárulnak a vasárnapi közösségi 

programhoz. 

   



Kézműves délelőttök óvodásoknak 

A program időpontja: 2021.december 
A program helyszíne: Kiscsősz, Alkotóház 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 30 
Célközönség: Csöglei Óvoda  
 
A szomszédos Csögle óvodájával együttműködve Kiscsőszön kézműves délelőttöket szerveztünk az 

ovisok számára. A falubuszokkal áthozott kicsik nemezből és más alapanyagokból a program végére 

saját karácsonyi angyalkákat vihettek haza szüleiknek. 

 

Cigány zeneoktatás és táncház gyerekeknek 

A program időpontja: 2021 decembertől folyamatos 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 25 
Célközönség: Kisiskolás cigány gyerekek 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Fláre Beás Együttes összefogásával rendszeres cigány 
kulturális, ismeretterjesztő együttlét valósul meg Devecserben. A vírushelyzet okozta nehézségek 
ellenére immár sikerült elindítani a programot, melyet Horváth Éva szervező, oktató segít 
megvalósítani, a befogadó intézmény pedig a devecseri Művelődési Ház. A gyerekek nagy 
érdeklődéssel és kedvvel vesznek részt a foglalkozásokon, ahol egyszerű táncmozdulatokat, a 
cigányzene hangszereit és cigány dalokat ismerhetnek meg. A jövőben iskolai ismeretterjesztő 
koncertekkel folytatjuk a programot. 

   



Kiscsőszi hétvégén a Kapuvár Néptáncegyüttes 

A program időpontja: 2021.december 3-5. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: Az Együttes tagjai 
 

A Rábaköz legkiemelkedőbb néptáncegyütteseinek egyike, a Kapuvár Néptáncegyüttes látogatott el 

Kiscsőszre, a Rábaköz Öröksége Alapítvány támogatásával. Az Együttes egész hétvégén új 

táncanyagok tanulásával és a már ismert, műsoron lévő koreográfiáinak gyakorlásával foglalkozott, 

emellett az esti órákban lehetőség volt a közösségerősítő programokra is. A csoport közel ötven fővel 

érkezett, örömmel ismerkedett az Élő Forrás tagságával, szervezett programjának résztvevőivel is.  

 

 

 

 

 



Kiscsősz pingpong verseny 

 
A program időpontja: 2021. december 4. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek Létszáma: 20  
Érintett célközönség: Kiscsőszi és környékbeli lakosok 
 

6 csapat részvételével került megrendezésre Kiscsőszön az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a 
Hunyor Népfőiskola által szervezett téli pingpong verseny, melyre a nevezett csapatok stílusosan 
ezen időszakra jellemző neveket választottak: Advent, Bársony Cuveé, Már csak 20-at kell aludni, 
Mákos bejgli, Nyanya SC, Lókupec FC.  
A dobogós Advent, Bársony Cuveé, Lókupec FC csapat ajándékcsomagot és oklevelet kapott, a többi 
résztvevő (Már csak 20-at kell aludni, Mákos bejgli, Nyanya SC) ajándékcsomagot és emléklapot 
kaptak. 
A mérkőzések közti szünetben csocsózhattak az érdeklődők, valamint rétest, pogácsát, forralt bort és 
üdítőitalt fogyaszthattak.   
A helyéliek jól ismerik a rendezvények családias jellegét, akik más településről érkeztek (pl. Ajkáról), 
ők pedig visszatérésükről biztosították a vendéglátókat. 

 

 

Mikulás ünnepség színházzal 

A program időpontja: 2021.december 5. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: a falu és a térség családjai 
 



December 5-én, vasárnap délelőtt a pápai Szó és Kép Színpad előadásában a „Hová lett a hóember” 

című előadást élvezhették Kiscsősz és a térség gyermekei és a velük érkezett szülők, a kiscsőszi 

Faluházban. A színház igazán színvonalas, hangulatos előadással ragadta a mese világába a 

gyerekeket. A rendező, Csukárdi Sándor saját mesekönyvét is magával hozta, mely az előadás után 

megvásárolható volt. A délutáni órákban az igazi Mikulás látogatott el a kiscsőszi gyerekekhez, akik 

dallal, versekkel fogadták, cserében ajándékokat és kedves szavakat kaptak tőle. 

 

 

Békás Banda és Navratil Andrea adventi koncert 

A program időpontja: 2021.december 5. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: a falu és a térség családjai 
 

Az autentikus muzsika nagymesterei, a Békás Banda és a velük éneklő ismert népdalénekes, Navratil 

Andrea látogatott el Kiscsőszre. Ez a lélekemelő és egyben nagy zenei élményt adó koncert zárta 

Advent második vasárnapjának programforgatagát. A koncerten az ünnep mellett kiemelt szerepet 

kapott az egykori december 5-i népszavazás szégyenfoltjának említése is. A zenészek Erdély magyar 

dallamaival üzentek számunkra az erdélyi és a határon túl rekedt honfitársaink emberi értékeiről, 

nemzeti együvé tartozásunkról.  



 

 
Közösségi találkozó 

 
 
A rendezvény időpontja: 2021. 12. 10. 
A rendezvény helyszíne: Kiscsősz 
A rendezvény szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek száma: 21  fő 
 
 
A konferencián, a kistérség tíz településének (Adorjánháza, Egeralja, Csögle, Nagypirit, Kispirit, 
Kamond, Kiscsősz, Iszkáz, Kerta, Karakószörcsök) polgármesterei és kulturális szakemberei vettek 
részt. 
A konferenciát az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület részéről,  Bagyura Ferenc vezette. 
 
Beszámolt az eddig elvégzett munkálatokról, a tervekről, melyeket a következő időszakban kívánnak 
megvalósítani. Fontosnak tartja, hogy ennek a közösségnek mennyire szüksége van a közösen 
gondolkodásra, a közös kultúrafejlesztési lehetőségekre. 
Egyetértettek abban, hogy a következő időszakban, még szorosabbá kell tenni az együttműködést. 
Közös rendezvények szervezése által bevonni a még inaktív lakósságot. 
 
Magas szintű programokon keresztül, emelni a polgárok kultúra iránti igényét, ezáltal háttérbe 
szorítani az „agyzsibbasztó gittegyletek” által közvetített, magukat „művésznek” tartó emberek által 
előadott produkciókat. 



Megállapodtak, hogy az elkövetkező években, mintegy vetésforgó, három-három település közösen 
rendez falunapi ünnepséget, amiből hagyományt szeretnének építeni. 
 
Megbeszélték azokat a kereteket, amik mentén szerveznék ezen programokat.  
Természetesen szóba került a finanszírozás is. Itt rendkívül fontosak a kínálkozó pályázati 
lehetőségek, amik nagyban segítenék a közösségi rendezvények költségvetését, ugyanis a szerény 
költségvetési keret nem teszi lehetővé, magas művészi színvonalú előadók meghívását. 
 

Vizsgafilm készül a Bozótról 

A program időpontja: 2021.december 12-13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 40 
Célközönség: A Bozót tagjai, film szereplői 
 

A kecskeduda készítés és a dunántúli dudazene megszólalása, az erre való táncolás lesz a témája egy 

fiatal egyetemista vizsgafilmjének, melynek elkészítéséhez az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet 

hívta segítségül. A kecske kiválasztásától, a nyúzás, bőr kikészítés műveletein át a dunántúli táncház 

élmény-gazdag pillanatai felé vezetnek a film szálai, melyet remélhetőleg rövidesen megismerhetünk. 

 

 

 

 

 



Trianon lovas zarándoklatának ünnepsége 

A program időpontja: 2021.december 14-15. 
A program helyszíne: Sopron, Budapest 
A program szervezője: Trianon Lovas zarándoklat résztvevői, Kincses Kálmán 
Érintettek létszáma: 25 
Célközönség: Nemzet 
 

Trianon évfordulója kapcsán a Kárpát Haza több pontján élő lovasok közösen valósították meg az 

egykori magyar határvonal körbelovaglását. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület lovasai is részt vehettek ebben a nemes utazásban. Egyesületünk a 

Muravidék és Őrvidék végiglovaglását vállalta és teljesítette. A gondolat Kincses Kálmán erdélyi 

református lelkész és Eördögh András, a kunfakó ló tenyésztője fejéből pattant ki, majd hosszas 

szervezést követően sikerült több határon túli lovas társaság mellett magyarországi szervezeteket is 

megnyerni az ügynek. A határlovaglás a koronavírus okozta lezárások miatt végül csak 2021-ben 

záródhatott le. Nemrégiben jelentős események résztvevői lehettek a lovas zarándoklat tagjai. 

Sopron, a hűség városa 2021.december 14-én ünnepelte a helyi népszavazás évfordulóját. Ezen az 

ünnepségen vett részt a csoport, majd Orbán Viktor ünnepi beszédét követően lehetőségünk nyílott 

a Zarándoklat díszes zászlaját személyesen átadni a Miniszterelnök Úrnak. Másnap a Parlamentben, 

Dr. Latorczai János, a Parlament alelnöke fogadott bennünket. Átvette a Szent Koronának felajánlott 

ünnepi zászlónkat és elismerő beszédével megerősítette, érdemes volt fáradozni, e nemes ügy 

érdekében. 

A résztvevőknek lehetősége volt a Parlament megtekintésére, a Szent Koronánál pedig az „Isten áldja 

meg a magyart” és a Himnusz eléneklésével tisztelegtünk. 

 

 

 



Regő rejtem a Kabócával 

A program időpontja: 2021.december 17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 60 
Célközönség: A régió családjai 
 

A veszprémi Kabóca Bábszínházzal kialakuló, egyre erősebb baráti együttműködés jegyében valósult 

meg a Regő rejtem című karácsonyi előadása december 17-én. Tekintettel arra, hogy az iskolák 

szervezetten nem utazhattak a programra, csak a meghirdetés alapján érkező közönségre 

számíthattunk. Nagy örömünkre azonban így is megtelt a Pajta, ahol igazi ünnepi gyermek-és felnőtt 

színházat élhettünk át. Köszönjük Kabóca! 

 

Kiscsőszön a Kodolányi Egyetem Táncegyüttese 

A program időpontja: 2021.december 17-19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 30 
Célközönség: Az Együttes tagjai 
 
Hahn-Kakas István és Tombor Bea irányításával valósította meg hétvégi edzőtáborát a 

székesfehérvári Táncol-KODO Néptáncegyüttes, mely a Kodolányi János Egyetem csoportja. Az 

együttes célja repertoárjának átgyakorlása és a vírushelyzet miatt kimaradó közösségi élet pótlása is 

volt egyben. A fiatalok újabb hétvége megrendezését tervezik. 



 

Különleges csengettyű koncert 

A program időpontja: 2021.december 22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 60 
Célközönség: a falu lakói, Élő Forrás közösség 
 
Különleges koncerttel készültünk Karácsony ünnepére. Vendégünk volt a miskolci Animus Csengettyű 

Együttes, akik meglepően magas színvonalú csengettyű zenével kápráztatták el a Római Katolikus 

Templomban összegyűlt nagyszámú közönséget. Az egyórás koncertet követően beszélgetéssel, 

ajándékozással köszöntünk el egymástól, hogy felkészüljünk a családban töltött ünnepek időszakára. 

    

 



Regölés hagyomány szerint 

A program időpontja: 2021.december 27. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 150 
Célközönség: a falu lakói 
 
Ismét összejöttek az ország regösei, hogy Kiscsőszön, házról-házra járva mondják el dalban és 
szövegben jókívánságaikat. A jelenlévők évtizedes hagyományt ápolnak. A régi szokás szerint 
elmondott regölés mellé több hasonló szokásból válogattunk részleteket, így kikerekítve egy 
hosszabb Karácsony és Újév köszöntő előadást, melyet minden nyitott kiscsőszi ház lakói átélhettek. 
A regös csapat tagjai régi barátaink, oktatók, táncmesterek, táncos társak voltak. 
 

   

 

Kárpát-medencei Regös Találkozó 

A program időpontja: 2021.december 30. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor népfőiskola 
Érintettek létszáma: 200 
Célközönség: Regös csoportok, Kiscsősz és Iszkáz lakói 
 
Hat regös csoport érkezett a harmadik Kárpát-medencei Regös találkozó rendezvényére. Sajnos a 
covid fertőzések miatti nehézségek erre a rendezvényre is hatással voltak, így a szokásosnál 
alacsonyabb létszámban, mégis nagyon színvonalasan valósult meg a program. A csoportok nagy 
felkészültségről, hitelességről adtak tanúbizonyságot. Képviselték Zalaszántó, Dozmat, 
Székesfehérvár, Gencsapáti, Doba és Kiscsősz településeket.  
A délelőtti órákban minden csoport előadta a saját regölését az összejött vendégek és a kamera 
számára, így archívumunk is gazdagodott. Ebéd után Iszkázra utaztunk, ahol a helyi Polgármester és 
néhány idősebb lakos fogadott bennünket. meglepetésünkre előadták az egykor Iszkázon gyűjtött 
regölést. A jelen lévő regösök együtt regöltek az Emlékház udvarán.  



Innen indultunk az iszkázi családokhoz, akiknél négy-négy regölés-részletet adtunk elő. Örömben, 
ételben, italban bőven volt részünk… 
Az esti órákban kiscsőszre visszatérve a Kalász Banda ünnepi népzenei koncertjét hallgattuk meg. 
December 31-én együtt búcsúztattuk el az óévet, január 1-én pedig lovas kocsival, hátaslovakkal 
indultunk Karakószörcsökre és Kertára, az ott lévő közösségekhez Újévet köszönteni. 
 

   
 

  
 

Partnereink, támogatóink 

                   

 

                    

                                    



A jövőbe nézve 

„Dezső disznó végnapja” 
Farsangi rendezvény Kiscsőszön 

 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola szeretettel várja vendégeit 

hagyományos farsangi rendezvényére, melyet február 12-én, szombaton tart Kiscsőszön, a 

Kossuth Lajos utca környékén... (az érkezőknek kell megkeresni). 

A rendezvényhez kapcsolódó néptáncos továbbképzésre várjuk a 14 év feletti korosztályú táncosokat. A 

kiválasztott táncanyag idén Vajdaszentivány tánca lesz, melyet Hajdú Flórián és Párja tanítanak. 

A program részletesen: 

8.00   „Dezső disznó” kilép földi porhüvelyéből…. 
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása  

9.30-12.30  Táncképzés a Táncházban 
12.30-13.30  Orjaleves elfogyasztása 
13.30-16.30  Táncképzés a Táncházban 
17.00  Farsangi felvonulás 
18.00  Táncműsor, melyben az Egyesület tanítványai, barátai, a Dunántúl Népi Kommandó  

tagjai szerepelnek (Kultúrpajta) 
19.00  Disznótoros vacsora a Kultúrpajtában 
20.00-…. Farsangi bál a Dűvő zenekarral 
A műsorra, vacsorára és a farsangi néptánc bálra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Belépődíjat nem 

kérünk. Részvétel a járványügyi szabályok betartása mellett lehetséges. 

 



Farsangi néptánc képzés ifjúsági-felnőtt 

korosztálynak – Vajdaszentiványi táncok 

Kiscsősz, 2022. február 12. szombat 

Kedves Táncosok, Oktatók! 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez ifjúsági-felnőtt korosztályú (14 
év felett) néptáncosok számára Kiscsőszön. 
A képzés időpontja 2022. február 12. szombat. 
 
A képzés szokás szerint kapcsolódik az egyesület farsangi disznóvágó rendezvényéhez, melynek 
keretében este táncműsort, néptáncos bált rendezünk. A képzés délelőtt – délután, három – három 
órában zajlik a TÁNCHÁZ épületében. A résztvevők számára délben egy nagy tányér orjalevest 
biztosítunk, mely a frissen vágott disznóból készül. 
 
A képzés táncanyaga: Vajdaszentiványi táncok 
Oktatás Hajdú Flórián és Párja 
Muzsikálnak: Dűvő zenekar 
 
A program részletesen: 

8.00   Dezső disznó kilép földi porhüvelyéből…. 
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása a Kossuth u. 7. szám alatt. 

9.30-12.30  Táncképzés a Táncházban 
12.30-13.30  Orjaleves elfogyasztása 
13.30-16.30  Táncképzés a Táncházban 
17.00  Farsangi felvonulás 
18.00  Táncműsor, melyben az győri táncos barátaink szerepelnek. 
19.00  Disznótoros vacsora a Kultúrpajtában 
20.00-…. Farsangi bál a Dűvő zenekarral a Kultúrpajtában 
 
A képzés részvételi díja 3000,- forint/fő, mely a disznóvágási ebéd (orjaleves gazdagon) díját is 

tartalmazza. Az étkezés a díjtól független, tehát mindenkinek jár, lemondásával nem tudunk a díjon 

csökkenteni.  

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu 

e-mail címre várjuk.  

A rendezvényen az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett lehetséges a részvétel. 

Jelentkezési határidő: 2022. február 4. 

Kiscsősz, 2022. január 4. 

 

       Kovács Norbert Cimbi 

mailto:cimbi@iplus.hu


Jelentkezési lap 
 

Farsangi képzés Kiscsőszön, 2022. február 12-én 
(Vajdaszentiványi táncok) 

 
 
 
 
 
Jelentkező neve:  ……………………………………………………………………………….. 
      
Életkora:…………………………………………………………………………..............  
  
Jelentkező címe:………………………………………………………………………………… 
  
Telefonszám, e-mail:……………………………………………………………………  
  
  
 
Az étkezés (ebéd) árát a részvételi díj fedezi!! 
(a díjat a helyszínen lehet fizetni) 
 
 
 
 
 
Kelt   …………………… 
 
 
 
 
       ……………………………………… 
                        aláírás 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



I. Veszprém-Bakony Kamara Fesztivál 
Bevezetés: 
Az első Veszprém-Bakony Kamara fesztivál, a Veszprém táncegyüttesért Alapítvány valamint a 

Veszprém-Bakony Táncegyüttes szervezésében kerül első alkalommal megrendezésre.  

A gondolat lassan évekre tekint vissza, fő témája, a társas kapcsolatok erősítése mellett, az észak-

dunántúli régió néptáncos 

csoportjainak koreográfiai versengése volt, megmaradva Veszprém megye régiójában. 

A Táncegyüttes vezetője Kádár Ignác, - aki maga is erdélyi születésű, pozíciójának betöltését követően 

azonnal és céltudatosan törekedett arra, hogy a fent 

említett fesztivál gondolatát regionális szintről, országos rangúvá növelje. A hangsúly, 
a színvonalas táncprodukciók mellett, az autentikán, valamint a határon túli magyarság 
és hazánk lakói – táncosok és érdeklődők egyaránt - közötti kapcsolat erősítésén van és 
lesz. 
A fesztivál megrendezése komoly munkát és hátteret igényel, nagy felelősséget ró együttesünkre. 

Célunk, ezzel a 2 napos rendezvénnyel, a helyi és határon túli magyarság közötti kapcsolat 
mélyítése, a néptánc magas szintű művelésének elősegítése, a hagyományokhoz hűen. 

Az ország minden részéről néptáncosokat, a határon túlról hagyományőrzőket, erdélyi 

néptánccsoportokat és egyben az érdeklődő közönséget kívánjuk vendégül látni.  
Célunk röviden, a fesztivállal! 
- Szeretnénk, ha a Dunántúl, folklórvilágában betöltött szerepköre kibővülne – országos 
szintet érne el . 
- A nézőközönség pedig élőben láthassa, érezhesse azt a szellemiséget, amit képviselünk: 
a néptánc, a néphagyományok művelését, továbbadását, a forráshoz visszatérve, abból 
merítve, és egyben táplálva. 
- Az erdélyi és határon túli magyarság összefonódásának erősítése. Fontos, hogy ezt ne 
a színpad fényének távolából, hanem személyes kapcsolatok, barátságok kialakulásával 
éljük meg, melyek a jövőben biztosítják a folytonosságot. 

- Szeretnénk elérni azt is, hogy a táncegyüttesek egymást ne egy verseny ellenfeleiként 

méregessék egymást. Fontos, hogy a tánc betölthesse eredeti funkcióját. 
Legyen felhőtlen szórakozási forma. 

Az I. Veszprém- Bakony Kamara Fesztivál tervezett programja. 
Várható program: 
A Rendezvényre az ország minden pontjából várunk jelentkező együtteseket. 
Fesztivál tervezett időpontja: 2022. Március 4-5 

Helyszín: Veszprém Agóra színházterem.  

Március 4 péntek.: 19:00 A Veszprém-Bakony Táncegyesület önálló műsora, 

majd hajnalig tartó Táncház  

Kísér : Zagyva Banda 

Március 5 szombat. : A verseny program elkezdődik: 8 órától színpad bejárás. Minden 

együttes számára fél óra áll rendelkezésre, ezt követően kezdetét veszi a versenyprogram. A 

versenyprogramot minden érdeklődő ingyen megnézheti. 18 órától a zsűri összeül, majd eredményt 

hirdet. 20 

órától díjkiosztó gálaműsor. Este táncház, szakmai értékelés. 

Díjak: 

Együttesi díjak, koreográfusi díjak, együttesi különdíj, szólótáncosi különdíj, zenekari 

különdíj, felajánlások révén egyéb díjak. 

A hagyományőrző zenészek, táncosok Erdélyből, fesztiválzenekar’ a Zagyva 

Banda lesz! Zenei kíséreti igény esetén külön egyeztetés szükséges a zenekarral. 

A fesztiválon résztvevő együttesek két maximum 6 percnél nem hosszabb, vagy egy 12 perces 

produkcióval vehetnek részt! A fellépő együttesek produkcióikban maximum 7 pár lehet a színpadon a 

zenekaron kívül.   

12 percnél hosszabb produkciókat a zsűri kizárja a versenyből! 



A fesztiválra autentikus, és táncszínházi produkciókkal lehet jelentkezni. 

A rendezvényen maximum 10 együttest tudunk fogadni előzetes jelentkezést követően! 

Nevezési díj 35000 ft/ együttes, amelyet a helyszínen kérjük befizetni! 

A tiszta forrásban mindig öröm megmártózni. Mindennek ez az alapja és időről időre minden 

ide érkezik vissza feltöltődni, erőt meríteni ahhoz, hogy megkezdett útját folytatni tudja. A 

megfoghatatlan őserő, mely vonz minket a forráshoz, ott rejlik a táncosok, hagyományőrzők 

minden mozdulatában. A fesztivál nem új utakat keres, hanem az apáinktól örökölt utat járja 

tovább. 

 

Részletes programmal hamarosan jelentkezünk. 

Jó felkészülést mindenkinek!! 

Kádár Ignác (Náci) 

 

                          I. Veszprém-Bakony Kamara Fesztivál jelentkezési lapja: 
Regisztrációs lap 

Regisztrációs határidő: 2022 február 20  

 

A fogadott együttesek száma korlátozott, 

ezért szükséges az előzetes együttesi regisztráció. 

 

A jelentkező együttes neve: ………………………………………………………………… 

 

Postai címe: …………………………………………………………………………………. 

 

Telefonszáma: …………………………. E-mail címe:…………………………………….. 

 

Az együttes műv. vezetője: ………………………………………………………………….. 

 

A műv. vezető telefonszáma:…………………………. 

 

A kapcsolattartásért felelős személy: ………………………………………………………. 

 

(Amennyiben nem az együttes vezetője!) 

 

Telefonszáma: …………………………. E-mail címe:……………………………………... 

 

A fesztiválon résztvevők létszáma: ………. nő, …….. férfi, …….. kísérő = ……….. fő 

 

Koreográfia adatok: 

Koreográfus: …………………………………………… 

 

Koreográfia címe: ……………………………………………………………………….. 

 

Időtartam: …………perc 

 

Koreográfus: …………………………………………… 

 

Koreográfia címe: ……………………………………………………………………….. 

 

Időtartam: …………perc 

 

Információ: Kádár Ignác 06/30-9638171 

A regisztrációs lap visszaküldendő: 

zsukas@gmail.com címre. 


