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Tisztelt Magyar Hagyományőrzők, Néptáncosok, Népzenészek világszerte! 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a Nemzeti Civil Alap támogatásának köszönhetően elindítja 
Hidak programját, mely a magyar hagyományőrzéssel foglalkozó szakemberek és szervezetek 
számára biztosít lehetőséget a szorosabb, rendszeresebb kapcsolattartásra, a fontos szakmai 
információk megszerzésére. Célcsoportunk főként a néptánccal, népzenével foglalkozók közül kerül 
ki, de természetesen a néphagyomány minden kedvelője és művelője szívesen látott vendég lesz a 
honlapunkon és a rendezvényeinken. 
Célunk, hogy egymás munkáját megismerjük, programjainkat széles körökben bemutassuk, 
népszerűsítsük, segítséget nyújtsunk a szakmai információk átadásában, megérintsük a 
Magyarországtól távolabb, elzártan működő szervezeteket.  
Honlapunk, a www.hidakforum.hu nemsokára megkezdi működését. Ez a honlap ad lehetőséget a 
napi szintű kapcsolattartásra, együttműködések kialakítására. Várjuk a programokról szóló 
információkat, felhívásokat, ismertetőket, utólagos beszámolókat akár filmekkel, fotókkal kiegészítve. 
Terveink szerint a kapcsolódó szervezeteknek lehetőségük nyílik önálló feltöltésekre is, így egy-egy 
filmet, fotódokumentációt akár a saját gépükről is feltehetnek a honlapra. Szeretnénk lehetőséget 
biztosítani a népzenekarok számára, hogy felmuzsikált koreográfia zenéiket feltölthessék a cél 
együttes számára, szeretnénk archív anyagokat közzé tenni, civil és szervezeti ügyekkel, pályázatokkal 
kapcsolatos jogi tanácsadást, folytatni, fórumozási lehetőséget biztosítani.  Fő célunk azonban az 
információ átadása. Rendszeresen állítunk össze hírlevelet, melynek terjedelme és sűrűsége sem lesz 
meghatározva, így minden, a partnerek által közzétételre küldött információ belekerülhet. E 
hírlevelet a már meglévő és a későbbi gyűjtőmunka során kiegészülő adatbázis minden tagjának 
elküldjük. 
Nemsokára megjelenik honlapunk, kérjük, figyeljétek az interneten. Már zajló programjainkról 
informálódhattok a www.apteegyesulet.hu honlapról. Várunk minden általatok fontosnak ítélt 
anyagot, bemutatkozásokat, filmeket, fényképeket. Ezeket a honlap elkészültével egy megadott 
címre küldhetitek. Ennek módjáról a későbbiekben tájékoztatunk benneteket. Építsük ki közösen 
hálózatunkat! 
Üdvözlettel,          Kovács Norbert Cimbi 
 
Dear Keepers of the Hungarian Traditional Folk Arts, Hungarian Folk Dancers and Musicians Worldwide, 
The Living Source Association of Tradition Keepers and the Hungarian National Civilian Foundation have been committed to putting a vital 
traditional arts program into place. „Bridges” is the name of our program, which is dedicated to bringing the Keepers of the Hungarian 
Traditional Folk Arts worldwide together on a platform, where they are offered meeting each other virtually, getting to know each others 
work and exchanging knowledge and experiences. Beneficial to deepening the connection among all users and visitors of our platform we 
are planning to organize live activities, events and folk festivals in the future. 
Our main target groups are individuals and associations, active performers of the Hungarian Folk Music and Dance from all over the planet, 
but we certainly welcome craftspeople, cultural specialists and everyone, who is interested in traditional folk arts in general. 
The goal is to support the often isolated individuals and groups to create more visibility for their artistry and help to pass on their traditional 
skills for future generations. Our overall aim is to substantially increase the appreciation of the Hungarian Traditional Folk Arts within the 
community and beyond. 
We are glad to inform you that we are soon launching our website http://www.hidakforum.hu/ , the platform for developing and enhancing 
cooperations as well as for day-to-day connection. 
Please, send us information about your group. We appreciate all kinds of information materials, flyers, brochures, fotos or videos of art 
works and performances. We are planning to give individual groups the chance to place their foto galleries, all sorts of audio and video 
materials online. Furthermore in order to help intensifying cooperations, we are encouraging folks musicians to upload their music which 
can be used by dance groups for the choreographies of their performances. We are also planning to establish an area for documenting and 
archiving sources and materials on our website. 
In accordance with our main goal to provide our visitors with up-to-date information, all members are invited to publish their news in our 
regularly circulated newsletter. 
Please check the internet for the launching of our new website, for the time being please visit for ongoing events:  
http://www.apteegyesulet.hu/. 
We are looking forward to getting in touch with you and your groups. For further information, please do not hesitate to contact us any time. 
Best regards 
„Cimbi” Norbert Kovacs      
cimbi@iplus.hu 
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Előzmények 
 
Egyesületünk – együttműködve az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 
kiemelkedően közhasznú egyesülettel – hosszú évek óta szervezi „Hidak” programjait. Sok 
fesztiválunk és találkozónk mellett olyan eseményeket is bonyolítottunk, melyek a határon túli 
magyarokkal, az általuk képviselt, ismert kulturális értékekkel voltak kapcsolatosak. Több tábort, 
előadássorozatot bonyolítottunk az országban és külföldön (főleg a magyar nyelvterületen).  Régóta 
tervezzük, hogy olyan rendszeres kapcsolattartási fórumot hozzunk létre a magyar néptánc 
mozgalomban, amely mindenki számára elérhető, informatív, nem tesz különbséget kelet és nyugat, 
jó és rossz táncos, barát és nem barát, kiválóan minősült és „részt vett”, határon belüli és kívüli, 
adatközlő és eltanuló között. A magyar néphagyomány közös ápolását szeretnénk megkönnyíteni a 
világban szétszóródott magyarság számára, segítségül hívva az informatikát. Szeretnénk, ha a 
Kanadában, Amerikában, vagy Argentínában működő táncegyüttesek, magyar közösségek is éreznék, 
hogy gondolunk rájuk, tudni akarunk róluk. Szeretnénk, ha a magyarországi szervezetek 
megismernék, segítenék egymás munkáját. Szeretnénk, ha a mozgalmon belüli találkozási 
lehetőségek, közös események sűrűbbé válnának és ezek megvalósulása nem mindig a pénzen 
múlna. Szeretnénk, ha az országos hatókörű szakmai szervezetek között is hidat tudnánk képezni, 
szeretnénk elérni, hogy a magyar népi kultúra méltó súlyt képviseljen a társadalmi folyamatokban, a 
támogatottságban, a médiákban, a politikai döntéshozatalban.  
Ezen az úton egy lépés a www.hidakforum.hu honlap létrehozása és a havi hírlevél összeállítása. 
 
 

Várjuk a híreket, információkat! 
 

Kérünk benneteket, hogy az általatok fontosnak ítélt információkat a jövőben juttassátok el hozzánk. 
Örülnénk, ha segítenétek a szerkesztésben azzal, hogy megfogalmazzátok híreiteket, fotót, kiegészítő 
anyagokat csatolnátok hozzájuk. A hírlevél szerkesztői: Erdős Ildikó e-mail: erdosildi@vipmail.hu, 
Kovács Norbert e-mail: cimbi@iplus.hu, a honlap szerkesztője Lakat Balázs e-mail: 
photon3d@gmail.com . Az információkat néhány hétig ezekre a címekre várjuk, később értesítünk 
benneteket a honlaphoz tartozó e-mail címről. 
 
Hírlevelünk főként az Egyesületünk és közvetlen partnereink által bonyolított programokról informál 
benneteket. Amennyiben a partner fontosnak tartja, természetesen szívesen közöljük a kívülről 
érkező információkat is. A honlapon minden bejövő adat szerepelni fog. 
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Híreink 

A közelmúlt programjai 

VI. Kiscsőszi Pajtafesztivál 2010. Július 8-11. 
A Kiscsőszi Pajtafesztivál hatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a látogatók előtt 2010. Július 8-11-
ig. Az előző esztendőkben a rendezvény valódi népművészeti örömünneppé fejlődött, melyet 
szívesen látogatnak a térség lakói és a népművészet kedvelői más vidékekről. Az immáron négy napos 
rendezvénysorozat lényege idén is a tiszta, autentikus népzenei kultúra megjelenítése volt.  Négy 
napon át, pajták előtt, diófák alatt szólaltak meg a magyar népzenei élet kiválóságainak hangszerei.  
A népzenei műsorokat színesítették a különböző táncos előadások. A programban szerepelt a Duna 
Művészegyüttes, az Apte Táncegylet, a Sopron Táncegyüttes, a Csöglei Búzavirág Néptánccsoport, a 
Sümeg Néptáncegyüttes. A záró nap programjában bemutatkoztak a térség népdalkörei, kiemelve a 
helyi Hunyorgók Népdalkört. Természetesen erről a napról nem maradhatott el a szokásos 
hagyományos cigányzene sem. 
Kiegészítő programként zajlott a négy napos népművészeti vásár, a szombati kiscsőszi hétpróba, a tej 
és gyógytea kóstolás, a süteményfesztivál és még jó néhány hangulatos esemény. Vasárnap ünnepi 
mise és karikázó koronázta meg a szokásosan magas színvonalú fesztivált. 
A fesztivál szervezője az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre volt.  
Társszervezők: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány 
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Kiscsősz Község Önkormányzata 
 

 

Somló Hangja Fesztivál 2010. július 14-18 
A Somló Hangja Összművészeti Fesztivál idén második alkalommal került megrendezésre. A 
rendezvény a tavalyitól eltérően egy nappal hosszabb, öt napos időtartamban zajlott. A fesztivál célja 
a kulturális értékek bemutatása mellett a magyar gasztronómiai értékek és a kiváló magyar borok 
népszerűsítése, megismertetése volt. Kiemelt célunk a Somló és térsége, mint borvidék és mint 
turisztikai célpont bemutatása volt. A művészeti programok három fő színpadon és több kisebb 
helyszínen zajlottak, állandó forgatagot, valódi fesztiválhangulatot varázsolva az Erdődy Kastély 
parkjába. 



 
Helyszínek, művészeti programok 

A névből is adódóan a rendezvény főként a magas minőségű zenei produkciókról szól. Ezeket 
egészítik ki a különböző gyermek és családi események, programlehetőségek, a táncos programok, 
esti táncházak, egészségügyi, környezetkultúrát bemutató programok. 2010-ben öt napon át több, 
mint százötven programlehetőségből válogathattak az érdeklődők.  
A színpadi nagykoncertek három helyszínen, három műfajból válogatva zajlottak. Az AMC 
Gasztronómiai Udvar színpadán a népzene kapta a főszerepet. A fellépők a legmagasabb színvonalú, 
nemzetközi hírű zenészek közül kerültek ki. Itt muzsikált Bognár Szilvia és zenekara, a Cimbaliband, a 
Budafolk, az Etnorom… Ezen a színpadon kaptak bemutatkozási lehetőséget a térség népdalkörei, a 
Bahar Orientális Tánc Egyesület tagjai. 
A Kodolányi – Vodafone Jazz színpadon a Kodolányi János Főiskola által delegált kiváló jazz zenekarok 
léptek fel. Ezek az együttesek hivatottak meghonosítani a műfajt a Somló Hangján. Különlegesen 
kiemelkedő zenét játszott a Mits Jazz Band, a Borbély Műhely. A színpad sztárja a Benkó Dixiland 
Band volt, aki nagy érdeklődéstől és sikertől kísérve játszotta le koncertjét. 
Legnagyobb színpadunk a Világzenei Színpad volt. Itt a magyarországi világzene legismertebb, 
legjelesebb képviselői léptek fel. A legnagyobb érdeklődés a Csík Zenekart és Palya Beát kísérte, de 
sikere volt a Hétrét zenekarnak, a Mitsourának, a Makám zenekarnak is. A programsorozat 
megkoronázásaként ezen a színpadon lépett fel a Duna Művészegyüttes Örökkön örökké című 
műsorával. Ez a gála méltó befejezése volt a belépődíjas programsorozatnak. 
A Népek Sátra és Kirakodóvásár a lovarda udvarában fogadta a látogatókat. A „Hidak” Magyar-
Magyar Kulturális Találkozó keretében a Kárpát medence magyarlakta vidékein élő magyar 
hagyományőrző vendégek és a házigazdaként tevékenykedő magyarországi romák mutatkoztak be 
minden nap. Muzsikusok, hagyományőrzők érkeztek a Vajdaságból, Erdélyből, kárpátaljáról, punyát 
és cigánylecsót főztek a devecseri romák, fotókiállítással mutatkozott be Vikker Zsuzsa. Az 
értékesített termékek mind a rendezvénynek megfelelő minőséget képviseltek.  
A Kristály-völgy Egyesület által szervezett helyi termékvásáron a látogatók interaktív módon, 
játékosan ismerkedhettek meg a térségben készített termékekkel, melyeket meg is vásárolhattak. 
Céljuk az értékek helyben tartása, széles körben való megismertetése volt. A termékvásárt kiállítás is 
kísérte. 
A színpadok között alkalmi helyszíneken zajlottak a családi és gyermek programok. Lehetőség nyílott 
lovaglásra, íjászkodásra, zenetanulásra, régi játékok kipróbálására. Új lehetőségként jelentek meg a 
kölcsönözhető kerékpárok és a hegyi körutazásra bérelhető somló taxik. Kiállítási helyszín volt a 
dobai Művelődési Ház. Több térségbeli civil szervezet is csatlakozott a programhoz, ennek 
köszönhetően volt a Somló kőzeteit bemutató geotúra, történelmi lovastúra. Különleges 
egészségügyi programként szerepelt a díjmentes vércukor és vérnyomás mérés, illetve a 
Vöröskereszt által szervezett véradás. 
 



 
 
Vasárnap a teljes rendezvényhelyszínt a Vidék Napja programsorozat foglalta el, mely teljesen 
díjmentesen volt látogatható. A térség hét népdalköre, hét színjátszó csoportja, tizenkét 
néptáncegyüttese, zenekarai, fúvósai és hastáncosai szórakoztatták a közönséget. A fesztivál este, 
20.00- kor zárult a Népi Virtuózok táncműsorával. 
Kissé beárnyékolja a sikeres lebonyolítást az a két pályázat, amelyeknek eredményhirdetése a mai 
napig nem történt meg, holott mindkettő az idei rendezvények megvalósítása céljából került kiírásra. 
A kialakult helyzet miatt Egyesületünk, illetve partner cégünk a mai napig tartozik több előadó 
művésznek, szolgáltatónak. Mindent megteszünk, hogy tartozásainkat mielőbb rendezzük, ezúton is 
elnézést kérünk tőlük a késlekedésért. Éljen a gördülékeny és ügyfélbarát magyar pályáztatási 
rendszer! 
 

Nyári táboraink 
Nyáron három tábort bonyolítottunk Kiscsőszön. Két gyermek táborban (Táncos Tehetségek Tábora) 
közel százhatvan résztvevő tanulhatta a táncanyagokat. Mindkét táborban két táncanyagot 
tanítottunk a nagyobbaknak. Az elsőben Tombor Bea és Hahn-Kakas István bodrogközi, Kádár Ignác 
és Nagypál Anett vajdaszentiványi táncokat tanítottak. A másodikban a bodrogközi táncok mellett 
Gaschler Beáta és Vastag Richárd pálpatakit tanítottak. Az első táborban a Zagyva Banda, a 
másodikban a Tegnap zenekar muzsikált a fergeteges padkaporos bálban.  
A tanítás mellett mindkét táborban volt lovas oktatás, kirándulás, környezetismeret óra, 
métabajnokság, kovácsolás, fafaragás. A második táborban a kicsiket Varga István és felesége 
Földházy Ildikó, néptánc pedagógusok tanították. A megtanult mátyusföldi táncokat a padkaporos 
bálban mutatták be a kicsik. 
A résztvevők az ország minden részéről érkeztek. Nagyobb csoportok jöttek Kisújszállásról, 
Székesfehérvárról, Veszprémből, Ajkáról, Tatáról. 

 
 

Gyakorló táncosok és táncoktatók tábora Kiscsősz, 2010. Július 4-9. 



Egyesületünk az évről-évre ismétlődő, egyre ismertebb és rangosabb tábort idén nehezebb feltételek 
mellett, de mégis megrendezte. A nehéz gazdasági időszak nem tette lehetővé a részvételi díjak 
emelését, a támogatottságunk viszont az előző évekhez viszonyítva lényegesen csökkent. A nagy 
érdeklődés tapasztalva azonban nem volt számunkra kérdéses, hogy a megvalósítás mellett kell 
döntenünk. 
A tábor 2010. Július 4-9-ig zajlott. Helyszíne Kiscsősz. A táncoktatás a kiscsőszi Faluházban zajlott, 
mely méreteit és állapotát tekintve is hangulati körítést ad a programnak. Terveink szerint három 
kiváló oktatópárost kértünk fel, akik a szokásosnál mélyebben igyekeztek elmerülni a megbeszélt 
táncanyagokban. 4-én és 5-én Busai Norbert és Busai Zsuzsanna tertott előadást. A téma Szilágyság 
volt. Mivel az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny kötelező anyagáról van szó, erre a programra több 
fiatal páros is jelentkezett. 
6-án és 7-én Szabó Szilárd és Németh Ildikó rétközi táncokat tanítottak. Ez az oktatópár a 
magyarországi autentikus néptánc élet legelismertebb párosa. Ők a tábor kezdete óta minden 
eseményen részt vesznek. 
8-án és 9-én Kádár Ignác és Nagypál Anett fiatal, kiemelkedő táncművészek kalotaszegi román páros 
és legényes táncokat tanítottak. A tánc asszimetriája, a mozdulatvilág különlegessége több táncost is 
a táborba vonzott.  
A tábor lényege, hogy bármelyik oktatási napra be lehet kapcsolódni, így a résztvevők létszámát 
állandó változás jellemezte. 35-50 fő között váltakozott a részvevői létszám. A tábor beletorkollott a 
Kiscsőszi Pajtafesztiválba, ahol a pénteki nyitó napon a táncosok bemutathatták a megtanult három 
anyagot.  
Szintén ezekben a napokban zajlott egy, a táncoktatás és a táncélet mai gondjairól, feladatairól szóló 
tanácskozás Furik Rita vezetésével, melybe a tábor résztvevői esténként becsatlakozhattak. A záró 
estén a Zagyva Banda muzsikájára fergeteges mulatságot rendeztünk. 
A táborokat a Nemzeti Kulturális Alap és a Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány támogatta. 
 

Ciprusi táncosok Kiscsőszön 
Augusztus végén Ciprus törökök lakta részéről érkezett hozzánk az ORAK ifjúsági néptánccsoport, 
akiket a Veszprém Táncegyüttessel közösen láttunk vendégül. Kiscsőszön töltötték idejük nagy részét, 
emellett felléptek a Balaton mellett több rendezvényen. A pihenő időben közös főzéssel, tábortűz 
rakással, dalolással, tánccal és lovaglással lazítottak. Néhány nap alatt igazi barátságok szövődtek. 
 



 
 
 

Üzenet Haza 
A mű a magyar irodalom legkiemelkedőbb szereplőinek versein, prózáin emelkedik az egyszerű 
táncos előadás fölé. Valódi színház, mely egyszerű és érthető. „Üzenet haza”, mert itthon tisztulni és 
egyenesedni kell a világnak. Az előadók tudatosan igyekeztek elkerülni a túlmélyített színházi 
fordulatokat, elegendőnek tartották a zene a tánc és az irodalom valóságos, autentikus formáját. 
Ezek az elemek mondanivalójukat, dinamikájukat, hangulatukat harmóniába rendezve alakítják 
színházi minőségűvé az előadást.  
A műsort szeptember 10-én a Hagyományok Házában (sajnálatosan kevés közönség előtt), 
szeptember 11-én (nagy érdeklődéstől kísérve) a Petőfi Csarnokban, a Szezonnyitó Táncház 
alkalmából mutattuk be. A Hagyományok Házában az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttessel közös 
gálát tartottunk, előadásukban „Víg muzsika kihallszik” című műsorukat láthatta a közönség. 
 



 
 

 



Megkezdtük a kiscsőszi Interaktív Faluház beruházását 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatást nyert fejlesztésnek 
köszönhetően létrejön egy olyan múzeumház, amelyben ma is elvégezhetők lesznek a régi falusi 
munkafolyamatok. A műhelyben kézműves foglalkozások keretében tanulhatunk csuhépapucsot, 
kosarat, kötelet, más használati tárgyakat készíteni. A kocsiszínben kaszát kalapálhatunk, 
lószerszámot javíthatunk, az istállóban gondozhatjuk a lovakat, teheneket. A beruházás nyárra 
befejeződik, az átadást a 2011-es Kiscsőszi Pajtafesztiválra tervezzük.  
 

 

 
 
 
 
 
 



Örökségünk nyomán címmel, buzai táncot oktatott Strack Orsolya és Vastag 
Richárd  
Október 16-án Litéren rég nem látott táncos tömeg jött össze. A település adott otthont a Vastag 
Richárd és Strack Orsolya által vezetett táncos továbbképzésnek, melynek anyaga az erdélyi Búza 
település tánca volt. Az érdeklődők létszáma meghaladta a nyolcvanat. A tánc alá való muzsikát az 
oktatás alatt az Eszterlánc zenekar szolgáltatta. A nap közben felgyülemlett jókedv, az új tánc adta 
élmények megalapozták az esti táncház hangulatát, melyben az Eszterlánc bevezető muzsikáját 
folytatva Pál István Szalonna, Koncz Gergely, Mester László, Szabó Gergő, Porteleki Zoltán játszották a 
rendeket. 

 

 

Szomorú aktualitás 

Iszapömlés  

 

A Fláre Beás Zenekar tagjait súlyosan érintette az iszapömlés Devecserben. Orsós Tibi és Orsós Laci 
nincs hol lakjanak, Orsós Ervinék háza is megrongálódott. A zenekar örömmel veszi, ha olyan 
felkérést kap, amely gázsival jár, hiszen ezzel is segíthet önmagán. Október 24-én Százhalombattán 
volt, november 3-án Székesfehérváron, december 18-án Sümegen, január 14-én Ausztriában, 
Zwettlben lesz fellépése a Bandának. 
 

 
 
 



Programok a közeljövőben 
 

Gyimesi tánctábor őszi szünetben  
Kedves Szülők, Gyermekek, Táncosok, Zenészek! 
Őszi szünetben, november 3., 4., 5.-én a Balatonalmádi Népzenei- Néptánc tábor ad lehetőséget, 
hogy egy újabb zene és táncanyagban jobban elmélyülhessünk és feltöltődjünk. Meghívott oktató 
Ambrus Ernő gyimesközéploki adatközlő. 
Részvételi díj: 6000 Ft (testvéreknek, kísérőknek kedvezmény) Ami tartalmazza a zene-, tánc-, 
kézműves oktatók- felügyelők díjának egy részét, teljes ellátást(napi ötszöri étkezéssel),kézműves 
anyagok árát,szállítási,lebonyolítási költségeket. 
Program:Délelőttönként:   
zenészeknek gyimesi és más zenék tanulása  
táncosoknak gyimesi tánc, játék és szokások tanulása. 
Délutánonként: gyöngyfűzés, bernyóc szövés, furulyakészítés, zene és tánc választható  
Esténként táncház.  
A 3.- napon a Pannónia kulturális központban 14 órától játszóház, 17 órától záróműsor, majd táncház 
kortól függetlenül mindenkinek.  
Gyerekek, hozzatok magatokkal kést, villát, kanalat, kiskanalat, lapos és mély tányért, és ha tudtok 
egy üveg házi lekvárt, hálózsákot, feklapot, tisztálkodó eszközt és szert, próba szerelést(lányoknak 
szoknya is), meleg-és eső elleni ruhát, egy szép utcai ruhát(fellépni)  
Legyen nálatok egy lap amin, TAJszám, olyan betegség, amiről tudnunk kell, rendszeres 
gyógyszerszedés, esetleges gyógyszerérzékenység, szülő elérhetősége szerepel. 
A tábor helye Balatonalmádi Váci Mihály Általános Iskola, ez a régi iskola a, Verseny utcában, 
Káptalanfüred mellett, a 71-es úton, Balatonfüred felé, jobb kéz felől. 
 
Érkezés: November 3.-án, reggel, 8 órától a Váci Mihály Általános iskolába. 
Hazaindulás: a péntek esti táncház után a Pannónia kulturális központból. 
Kérem a visszajelzéseket az alábbi elérhetőségekre: 
Kreutz Károly 70-383-44-55, 
 kreutzkaroly@gmail.com, kreutzkaroly@citromail.hu  
 

Üzenet Haza – előadássorozat és civil kapcsolatépítés Erdélyben  
Novemberben Erdélybe utazik az Üzenet Haza című produkció előadói gárdája és néhány kísérő, hogy 
élővé tegye az oly sokat emlegetett határon túli kulturális és civil kapcsolatokat. A Nemzeti Civil 
Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Erdély kistelepüléseit keressük fel, ahol 
ismerkedünk a térség civiljeivel és esténként a helyi színházterembe invitáljuk a falu lakóit, hogy 
megörvendeztessük Őket „Üzenet Haza” című műsorunkkal. A turné november 20-ától 28-áig tart, 
előadásokat és találkozókat szervezünk Székelyszenterzsébeten, Alsósófalván, Székelykeresztúron, 
Tusnádfürdőn, Búzában, Csíkszeredában. 
A program támogatója 
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Felnőtt táncos képzés Magyarpolányban 
Egyesületünk 2010. Október 30-31-én (szombat-vasárnap) felkészítő képzést tervez az 
Országos szólótáncverseny kötelező anyagaiból. A képzést ifjúsági és felnőtt korosztályú 
táncosoknak, illetve a versenyre nevezőknek szánjuk. 
A képzés helyszíne a magyarpolányi Tájház és Faluház lesz, ahol a tánctermi lehetőségek 
mellett szállást és étkezést is tudunk biztosítani. 
Oktatók: 
Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Bogártelki csárdás és szapora  
Moussa Ahmed és Hajdu Zsuzsanna – Bagi csárdás és friss  
Végső Miklós – Nagyecsedi magyar verbunk  
Kádár Ignác – Ördöngösfüzesi sűrű magyar és ritka fogásolás 
 
A képzés programja: 
Október 30. Szombat 
10.00-13.00  Bogártelki csárdás és szapora  
10.00-13.00  Nagyecsedi magyar verbunk  
 Ebédszünet  
15.00-18.00  Bogártelki csárdás és szapora  
15.00-18.00 Nagyecsedi magyar verbunk  
19.00 Vacsora  
 Táncház 
Október 31. vasárnap 
9.00-12.00  Bagi csárdás és friss  
9.00-12.00 Ördöngösfüzesi sűrű magyar és ritka fogásolás  
 Ebédszünet  
13.00-16.00  Bagi csárdás és friss  
13.00-16.00 Ördöngösfüzesi sűrű magyar és ritka fogásolás 

Táncházi mulatság Magyarpolányban 
Kedves Barátaink! 
A Veszprém Megyei Néptánc Egyesület és az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 
szervezésében  
2010. október 30-án, szombaton táncházat tartunk Magyarpolányban,  
a Tájház udvarán lévő Pajtaszínházban. 
A táncmulatságba gyerekeket és felnőtteket egyaránt várunk. 
Program:  
19.00 – 20.00  GYERMEKEK TÁNCHÁZA   
20.00   AZ AJKAI APETKA NÉPTÁNCCSOPORT ÉS AZ AJKA-PADRAGKÚT TÁNCEGYÜTTES 
BEMUTATÓJA, EZT KÖVETŐEN 
TÁNCHÁZ FELNŐTTEKNEK, AMÍG CSAK A HANGULAT KÍVÁNJA 
MUZSIKÁL BOLDIZSÁR JÓZSEF (BOLDI), KOVÁCS GÉZA, PÁLFI ZSOLT, PORTELEKI ZOLTÁN, A KEZDŐKET 
IGÉNY SZERINT TANÍTJA KOVÁCS NORBERT CIMBI ÉS GASCHLER BEÁTA 
BELÉPŐ GYERKEKNEK 300, FELNŐTTEKNEK 500 FORINT, A HÉTVÉGI KÉPZÉS RÉSZTVEVŐINEK DÍJTALAN 
BÜFÉ LESZ! 
 
 

XVI. Bakony Néptáncfesztivál 
„A hagyományokhoz hűen!” 
2010. november 5–7. 
Ajka 
Ajka Város Önkormányzata és az Ajka-Padragkút Néptánc Egyesület  
2010. november 5-6-7-én, Ajkán megrendezi a XVI. Bakony Néptáncfesztivált. 



„A hagyományokhoz hűen!” 
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 forráshoz, ott rejlik a táncosok, hagyományőrzők minden 
mozdulatában. A fesztivál nem új utakat keres, hanem az apáinktól örökölt utat járja tovább. 
 Ennek szellemében terveink szerint a fesztivál vendégei lesznek felcsíki, gyimesi, vajdaszentiványi, 
mérai hagyományőrző táncosok  
a gyimesi Zerkula Emlékzenekar Erdélyből. 
 

Dicsőszentmártonba utazik a Fláre Beás zenekar 
Erdélybe, Dicsőszentmártonba utazik a Fláre Beás november 5-7-éig. A magyarországi néptáncosokat 
is fogadó folklór találkozón a zenekar több alkalommal is fellép majd. 
 
 

 


