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Programunkat a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja

Szanyban, az éjjeli őr így énekelte az új év első óráját:
„Éjfél után egyet ütött, adjunk hálát az Istennek!
Hogy megértük új esztendőt, új esztendő első órát.
Kérjük a mennyei Atyát, terjessze ránk szent áldását.
Áldjon meg jó egészséggel, mezeinket bő terméssel.
Jézus anyja, Szűz Mária, légy hazánknak pártfogója.
Éjfél után egy az óra, eljött új esztendő napja.”

Nehéz időkben nehéz olyan kívánságot mondani, amelynek valóban hihetünk a beteljesülésében.

Békességet, nyugalmat, egészséget kívánnak az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület tagjai…. és tiszteletbeli tagjai:

Csillag

Negró

Báró

Maci

Ödi

Zsuzsi

Jázmin

Karesz és a
Család

Megtörtént
Tömeg volt a nyírségi képzésen
Tömegrendezvénnyé fejlődött a padragkúti Művelődési Házban megrendezett nyírségi táncos
továbbképzés. A felső tagozatos táncosoknak meghirdetett programra közel százhúszan jelentkeztek,
több, mint százhúszan meg is érkeztek. A gyerekek az ország legtávolabbi részeiből és persze
Veszprém megyéből gyűltek össze. Kácsor István és Kácsor-Ignácz Gabriella kiváló hangulatot
teremtve egész nap lekötötték a gyerekek figyelmét. A táncok vidámsága, sodrása magával ragadta a
tanítványokat is, akik délelőtt és délután három-három órát táncoltak.
Délben tárkonyos ragulevest ettünk, melyet az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagjai közösen
készítettek. A szolnoki gyerkőcök Kiscsőszön aludtak, így tanúi lehettek egy hagyományos
disznóvágásnak is Cimbi házánál.

Átadták az idei Népművészet Mestere díjakat
Tizenegy népi művész vehette át idén a Népművészet Mestere díjakat Réthelyi Miklós nemzeti
erőforrás minisztertől és Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkártól Budapesten, a Hagyományok
Házában.
A Népművészet Mestere díjjal a kultúráért felelős tárca idén Cselényi József néptáncos, juhász
(Lökösháza, Szlovákia), Csepeli István faragó, népi iparművész (Dunaföldvár), Cz. Tóth Hajnalka népi
iparművész (Balatonalmádi), Hideg Istvánné Lakatos Anna énekes, mesemondó (Ördöngősfüzes,
Kolozs megye, Románia), Nagy Mária és Vidák István alkotóművészek megosztva (Kecskemét), Réti
János néptáncos (Ördöngősfüzes, Kolozs megye, Románia), Schneider Péterné Haraszti Mária
bútorfestő népi iparművész (Harta), Tímár János népzenész (Gyimesközéplok, Hargita megye,
Románia), Toldi István mesemondó (Kupuszina-Bácskertes, Vajdaság, Szerbia) és Verseghy Ferenc
fazekas (Tolna) munkásságát ismerte el.

Regölés, ahogy régen
Idén sem maradhatott el a már hagyományos kiscsőszi Regölés. Barátok érkeztek az ország
különböző részeiből, akik nem csak a jó szórakozás örömeit, de a hagyományos program szépségét is
kereték Karácsony másnapján. A regölés dallama és szövege a térségben Nagy László által felgyűjtött
anyagokból származik. Ezt tanultuk meg és egészítettük ki a téli ünnepkör karácsonyi és újévköszöntő
szokásaival. A csoportunk szépen viseletbe öltözve járt Kiscsőszön házról-házra. Az idősebbek velünk
dúdolták a kicsit már elfelejtett, de szép emlékeket idéző nótát, ismételték a jókívánságokat, majd
meghatódva töltögették a finom helyi borokat, melyek elfogyasztása ismét komoly erőpróba elé
állított minket.

ÉVBÚCSÚZTATÁS

Fergeteges bulival búcsúztatta az óévet a
Csík zenekar december 30-án, a Millenáris
Teátrumban. Rengeteg kiváló muzsikus
vendégeskedett az esten. A koncerten
közreműködött Ferenczi György, Lovasi
András, Pál István „Szalonna”, a VIVACE
Kamarazenekar, táncosokként Kökény
Richárd, Kovács Gábor és Kovács Norbert.
A táncházban Szalonna és Bandája játszott, oktatott Gaschler Beáta és Kovács Norbert.
Műsort adott Berecz András, az éjjeli mulatságban meglepetésként játszott a C.S.I.K.
Rockabilly Gang Mihalik Ábel és Mihalik Attila közreműködésével. Az est házigazdája
Lackfi János volt.

A Fonó Budai Zeneház szilveszteri buliján is több százan vettek
részt. A muzsikát a Palatkai Banda és a Téka Zenekar
szolgáltatta. A hangulat tovább fokozódott Berecz András
előadásának köszönhetően.

Az év elején várható programok

XX. Országos Szólótáncverseny Békéscsabán
Január 21-23-án, immár huszadik alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál döntője Békéscsabán.
A két elődöntőn a Zsűri tagjai szerint az eddig megszokottnál alacsonyabb volt a színvonal. A táncos
mezőny megfiatalodott, hiányzik a rutin, a megfelelő képzettség, a színpadi viselkedés. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy a döntő mezőnyének közel kétharmada egyenes ágon jutott be, tehát az
elmúlt években már kaptak díjat. Elődöntősök! Kössétek fel a gatyátokat, hiszen az igazi vetélytársak
Békéscsabán várnak benneteket.
A szervezők várják az érdeklődőket, hiszen talán az ország legszínvonalasabb, szakmai szempontból
legizgalmasabb rendezvénye ez a verseny. Információ: www.balassitancegyuttes.hu

Farsang 2011
Február 5-én ismét megtartjuk Farsangi Disznóvágó ünnepünket Kiscsőszön.
A rendezvény kora reggel kezdődik „Eugénia”, a százharmincas hízó jobblétre szenderítésével. A
disznólkodás Cimbi házánál lesz. Ezalatt a Faluházban táncos képzés zajlik, ahol Vastag Richárd és
párja magyarpéterlaki táncokat tanít felső tagozatos és ifjúsági korosztályú gyermekeknek.
Cimbi házánál egész napos vásárt, kísérőprogramokat szervezünk. Lesznek kézműves termékek,
forralt bor, disznóságok, langalló és kürtős kalács.
Délután öt órakor veszi kezdetét a farsangi alakoskodó felvonulás és a Kocsma előtti kiszebábú
égetés, majd a térség néptáncosai műsort adnak a Faluházban. Mindezeket követően farsangi
disznótoros lakomát és hajnalig tartó bált rendezünk.

A bálban a Dűvő zenekar muzsikál

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
A bálba a belépés díjtalan

FELHÍVÁS
külföldön élő néptáncosok és népzenészek számára
Minden magyarok tánca a XXX. Országos Táncháztalálkozón
Kedves magyar Néptáncosok és Népzenészek világszerte!
Mint azt bizonyára tudjátok, a Táncház Egyesület 1982 óta minden tavasszal megrendezi az Országos
Táncháztalálkozót, mely a magyar néptáncosok, népzenészek talán legfontosabb szakmai eseménye. A
programnak otthont adó Papp László Sportaréna (egykor Budapest Sportcsarnok) évről-évre zsúfolásig megtelik
a Kárpát-medence minden részéről érkező táncosokkal, muzsikusokkal, falusi hagyományőrzőkkel és persze
érdeklődőkkel. A két napos rendezvényt több tízezren látogatják. Az elmúlt években nagy örömünkre azt
tapasztaltuk, hogy a távolabbi országokban élő magyarok is egyre nagyobb számban látogatnak haza a
rendezvényre. Bízunk benne, hogy ennek egyik oka a rendezvény megfelelő színvonala, vonzereje. Ennél
fontosabb azonban, hogy Ti, távol élő magyarok egyre erősebben egyre tudatosabban őrzitek, ápoljátok
kultúránkat, lakóhelyeiteken közösségeket, szervezeteket működtettek, hoztok létre, melyek idegen világokban
meggyökeresedve tartják életben szétszóródott nemzetünket. Szeretnénk áldozatos munkátokat egy
meghívással, egy közös nagy tánccal megköszönni.
A Táncház Egyesület, a XXX. Jubileumi Országos Táncháztalálkozó ezúton meghívja a Magyarországtól távol élő
magyar néptáncosokat és népzenészeket egy közös színpadi bemutatóra. Szeretnénk, ha a rendezvény
vasárnapján, április 3-án délután néhány percig a legnagyobb magyarországi szakmai rendezvény színpadán
köszönthetnénk benneteket.
Terveink szerint egy 10-15 perces műsorszámot mutathatnátok be, amelyben minden néptáncos és népzenész
szerepelhet aki külföldről érkezett és előre jelezte fellépési szándékát. Természetesen szívesen fogadjuk azokat a
néptánc, vagy népzene kedvelőket, is, akik nem magyar származásúak, de ismerik, művelik a kultúránkat. Két
táncanyag (Szatmár és Mezőség) táncai szerepelnének a műsorszámban. A jelentkezőknek nem kell
koreográfiát betanulni, egyszerűen csak ismerni kell a fenti két tájegység táncának az alapjait. Korosztályi
megkötés nincs és táncos párt sem kötelező hozni (természetesen szerencsésebb párban jönni). A zenészeknek
szintén e két anyag muzsikáját kell majd játszani. A jelentkezések ismeretében a rendezvény előtt megküldjük a
dallamokat, így könnyebb lesz a felkészülés. A közös bemutatóhoz a Táncháztalálkozón szervezünk próbát,
melyet a fellépés napján délelőtt tartunk.
Bízunk benne, hogy a kezdeményezésünk sikeres lesz, reméljük sok hazajáró magyar kedvet kap a közös
bemutatóhoz. Kérjük, hogy mielőbb jelezzétek részvételi szándékotokat az alábbi e-mail címre: cimbi@iplus.hu
(Kovács Norbert címe). Kérjük, hogy adjátok meg e-mailes elérhetőségeteket, így a későbbiekben
tájékoztathatunk benneteket a fejleményekről. Írjátok le, hogy melyik országból, mely táncegyüttestől érkeztek,
ha zenéltek, milyen hangszeren játszatok. Az angol nyelvű jelentkezéseket az erdosildi@vipmail.hu címre várjuk
(Erdős Ildikó címe).
A jelentkezés határideje 2011. március 10.

Kedves magyarországi Kollégák! Kérjük, hogy a fenti felhívást juttassátok el külföldi táncos ismerőseiteknek,
barátaitoknak!

