Hírlevél
Magyar Értékek Napja Budapesten, a Szent István Téren.
A Nemzeti Művelődési Intézet Magyarország megyéinek összefogásával rendezte meg a Magyar
Értékek Napját szeptember 14-én. A zord időjárás sem akadályozta meg, hogy az ország kiemelkedő
művészeti csoportjai, illetve a megyéket képviselő iparművészek, vállalkozások bemutatkozása a
rendezvény helyszínéhez méltó módon valósuljon meg. A Nemzeti Művelődési Intézet előkészítő
munkája és a jelen lévő megyék képviselőinek igyekezete nem volt hiábavaló. A szakadó esőben is
zsúfolásig megtelt téren egész nap zajlottak a néptáncosok, népzenészek, amatőr előadó-művészeti
közösségek műsorai. A standoknál a népi iparművészeti remekek mellett jellegzetes magyar ételek,
fűszerek, népviseletek, turisztikai kiadványok népszerűsítették a magyar kultúrát.
Veszprém Megye a Herendi Porcelánmanufaktúra porcelánfestője, népi iparművészek és két
kiemelkedő néptánccsoport tagjai által képviseltette magát. A standot a turisztikai kiadványok
mellett Bardon Réka, Csík Tamás és Kardos Róbert népművészek alkotásai, az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület ereklyéi díszítették. A kiállítási tárgyak a pásztorélettel kapcsolatos
hagyományos értékeket mutatták be. A Herendi Porcelánmanufaktúra képviseletében Tóthné Bende
Ágota a helyszínen mutatta be a nyers termékek festésének művészetét.
A színpadi bemutatkozás során nagy sikert arattak a Homokbödögei Alapfokú Művészeti Iskola és a
Litéri Zöldág Táncegyüttes gyermek és ifjúsági korú táncosai. A tánccsoportokat mestereik (Bors Éva,
Ihász László, Pintér Katalin, Szabó Sándor, Ertl Pálné Marika néni) is elkísérték.
A Veszprém Megyei Önkormányzat hazafelé finom vacsorával és – képviselője, Balajthy Zsuzsanna
által – sok dicsérő szóval mondott köszönetet a résztvevőknek.

Bécsi magyar vendégek Kiscsőszön
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület magyar-magyar kapcsolattartási programja keretében a
bécsi Délibáb Néptáncegyüttes töltött el egy hosszú hétvégét Kiscsőszön, szeptember 27-28-29-én, az
Interaktív Faluházban. Az Együttes tagjai ismerkedtek az Egyesület tevékenységével, a falusi élet
szokásaival, eseményeivel, aktív részesei lehettek a környékbeli falvak szüreti rendezvényeinek. Nap
közben Ónódi Béla, a Magyar Táncművészeti Főiskola mestere tanította a vendégeket Dél-Alföld
táncaira. Délutánonként felkerekedtünk és Tüskeváron, Iszkázon – az ajkai, devecseri, kertai, csöglei
néptáncosokkal, cigányzenészekkel közösen – mutatkoztunk be műsorainkkal.

Ismeretterjesztő előadások
Egyesületünk fontos feladata, hogy a térségben olyan programokat bonyolítson, melyek közel
juttatják az emberekhez az elmúlt évtizedekben elhanyagolt és elveszített hagyományos értékeket.
Különösen fontos ez a gyermekek és a fiatalok körében, a falusi környezetben működő iskolák
tanulóinál, a faluban élő embereknél. Szeptember 24-én a Kertai Általános Iskola alsó és felső
tagozatának egyaránt tartottunk előadást. A programban Kádár Ignác, az Ajka-Padragkút
Táncegyüttes művészeti vezetője, Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke
voltak a témavezetők. A látványos és hangulatkeltő táncbetétek mellett beszélgetős, interaktív
kalandozással jártuk végig a magyar néprajzi területeket, népszokásokat, vallási ünnepeket.
Felnőtteknek szóló, hasonló tematikájú előadást bonyolítottunk le Pétfürdőn, szeptember 30-án,
melyen a megye öt néptáncegyüttesének művészeti vezetői és párjaik szerepeltek a helyi közönség
előtt. Örömmel tapasztaltuk, hogy a helyi énekkar tagjai a legszebb gyimesi és moldvai népdalokból
énekeltek összeállítást.

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprémi Irodájának szervezésében 6 előadásból álló sorozatot
bonyolítunk Veszprém Megye falvaiban ugyanezen a programvázon építkezve. Az előadások
tematikája mindig alkalmazkodik a jelen lévő közönség korosztályához, az adott időszak jellemző
népszokásaihoz, naptári ünnepeihez. A műsorokhoz Veszprém Megye különböző tánccsoportjaiból
hívunk résztvevőket, akik általában a csoportok szakmai vezetői, a népi kultúra jó ismerői. A
műsorokat a soproni Fajkusz Banda kíséri. Az első bemutató (interaktív előadás) szeptember 29-én
zajlott Homokbödögén, nagy sikerrel.

Projektzáró Veszprémben
A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet által pályázott, később az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
által bonyolított TÁMOP-3.2.13 pályázat projektzáró tájékoztatója szeptember 23-án zajlott a Megyei
Könyvtár épületében. A jelen lévők tájékoztatást adtak az elmúlt évben végzett tehetséggondozó
munkájukról. A különböző műveltségterületeket a legkiválóbb térségbeli szakemberek irányították. A
tanórán kívüli foglalkozások megyénkben több ezer gyermeket érintettek. A néptáncosokat az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület segítségével tanítottuk. A gyerekek számára két táncanyagot
bemutató oktatóanyag (DVD) készült, melyeket nem csak megtekinthettek, de otthoni használatra is
megkaptak. Az általuk elért eredményt számos kiselőadás alkalmával bemutathatták a
közönségüknek, iskolatársaiknak.

A program a jövőben is folytatódik, az oktatás heti rendszerességgel zajlik az ajkai Szent István Király
Általános Iskolában.
Célunk, hogy a gyerekek a megye más területein működő hasonló csoportok tagjaival ismerkedjenek,
rendezvényeken vegyenek részt, melyeken erősödhet a közösséghez tartozás iránti igény, a
művészetek iránti érdeklődés.

Részt vállaltunk a „Magyarország Szeretlek” kulturális programsorozat
környékbeli eseményeinek lebonyolításából
Egyesületünk több kistelepülés kérésének is eleget téve népművészeti és lovas hagyományőrző
programokkal vett részt a Magyarország Szeretlek rendezvénysorozatban. Szeptember 28-29-én
Csöglén, Kispiriten, Adorjánházán, Tüskeváron, Iszkázon szerveztünk néptánc és népzenei műsorokat,
lovas felvonulásokat.
A programok résztvevői: Csögle Néptánccsoport, Kerta Néptánccsoport, Fláre Beás Cigányzenekar,
Apetka Néptánccsoport (Ajka), Veszprém-Bakony Néptáncegyüttes (Veszprém), Délibáb
Néptáncegyüttes, Bécs (Ausztria).

Népfőiskola alapítását kezdeményezi az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
– megalapítottuk az Élő Forrás Hungarikum Klubot
Kiscsőszön járt Lezsák Sándor
Egyesületünk évek óta építi egy lehetséges népfőiskolai működési forma alapjait. Munkánk
gyümölcse beérni látszik.
Szeptember 29-én több környékbeli polgármester, a Veszprém Megyei Közgyűlés kultúráért felelős
alelnöke társaságában náluk vendégeskedett Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke, a Lakitelek
Népfőiskola atyja.
Lezsák Sándor elmondta, hogy régóta figyeli a munkánkat, eredményinket, több felől is hallotta jó
hírünket, ezért érdeklődött irántunk. Kíváncsi volt a munkavégzés körülményeire, az elmúlt években
létrehozott létesítményeinkre és az Egyesület tagságára. A rendkívüli alkalommal rendezett
Közgyűlésen bemutatkoztak aktív tagjaink, a kiscsőszi partnerek, vállalkozók, civil szervezeti vezetők,
plébánosunk.
Lezsák Sándor elmondta, hogy a terveik szerint tavasszal induló népfőiskolai hálózat-építő
programban Kiscsősznek is szerepet szán egy járási Népfőiskola létrehozásának támogatásával. A
népfőiskola működését a helyi tudást képviselő civilek, az Egyesületünk által kiépített
kapcsolatrendszer alapozhatják meg.
A jelen lévő vendégek, térségi civil szakemberek, kézművesek és néptáncosok megalapították az Élő
Forrás Hungarikum Klubot, melynek célja és feladata a helyi értékek gyűjtése, gondozása, a helyi
tudás megőrzése, erősítése.

Programok a közeljövőben

Bakonyi Táncképzés Kiscsőszön felső tagozatos gyermekek számára
(11-15 éves korosztály)
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Litéri Kulturális Egyesület összefogásával
„Beszprém megye, Bakony erdő a tanyám” címmel lábfacsaró képzés hirdet gyermek és ifjúsági
korosztály számára Kiscsőszön!

A Bakony két eldugott faluja, Borzavár és Dudar tánckultúrájával ismerkedhetnek meg jelentkezők. A
néprajzi vetítésekkel, előadásokkal, népdaltanításokkal színesített táncoktatás levezetői, Vastag
Richárd és Fodor Eszter.
Vendégük Juhász Imre juhász.
Ebédre jellegzetes bakonyi ételeket, és sütemények kóstolhatunk, majd a délutáni táncoktatás és
vacsora után este Boldizsár József és Zenekara vezetésével Dunántúli táncház (Rábaköz, Bakony,
Somogy) zárja a programot.
A bakonyi táncos program időpontja november 23.
Helyszíne Kiscsősz Kultúrház.
Program részletesen:
9.00-10.00 érkezés Kiscsőszre, jelentkezés Cimbiéknél (Kossuth u. 5.)
10.00-13.00 Oktatás
13.00-14.30 Ebédszünet
14.30-17.30 Oktatás
19.00-tól Táncház
A részvétel díja 2500,- Ft./fő, mely a déli étkezést is tartalmazza. A díjat a helyszínen kell fizetni.
Jelentkezni e-mailen, a cimbi@iplus.hu címre, a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet.
Jelentkezési határidő november 10.
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Kiscsősz, Kossuth u. 47.
www.hidakforum.hu

Bakonyi Táncképzés Kiscsőszön felső tagozatos gyermekek számára
(11-15 éves korosztály)
Kiscsősz, 2013. november 23.

Jelentkezési lap
Jelentkező(k) neve:
Jelentkező, vagy csoportjának címe:
Jelentkező telefonszáma, e-mail címe:

Kérés, közlendő:

Kelt:

aláírás

Kalocsai és Mátyusföldi - Vág-Garam közi táncok képzése Kiscsőszön
és Iszkázon ifjúsági korosztály számára
(14-20 éves korosztály)
Kiscsősz-Iszkáz 2013. november 23-24.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – igazodva az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny kiírásához –
egész hétvégés továbbképzést szervez 14-20 éves korú néptáncosoknak. A képzés a két kötelező tánc
páros táncanyagát célozta meg (csak a páros táncokat). Természetesen nem csak a versenyen
résztvevő táncosok jelentkezhetnek, és jöhetnek a korcsoportból „kilógó” táncosok is.
A képzés helyszínei az iszkázi és a kiscsőszi faluházak termei (egy párhuzamos programhoz igazítva).
Az Iszkázra való utazást autókkal az érkezők autóival és saját autóinkkal tudjuk megoldani.
Táncanyagok, oktatók, időpontok:
Kalocsa – Hahn-Kakas István és Tombor Beáta. Az oktatás november 23-án, szombaton délelőtt és
délután zajlik az iszkázi faluházban.
Mátyusföld – Vág-Garam köze – Hégli Dusán és Varsányi Zsófia. Az oktatás november 24-én,
vasárnap délelőtt és délután zajlik a kiscsőszi faluházban.
A program pontos menete:
November 23. szombat - Kalocsa
10.00-13.00 oktatás (Iszkáz)
13.00-14.00 ebéd (Iszkáz)
14.00-17.00 oktatás (Iszkáz)
Este mulatozás, táncház Kiscsőszön
November 24. vasárnap - Mátyusföld – Vág-Garam köze
9.00-12.00 oktatás (Kiscsősz)
12.00-13.00 ebéd
13.00-16.00 oktatás (Kiscsősz)
A program díja 4.000 forint / fő / nap – aki mindkét napra jelentkezik, annak összesen 7.000,- Ft.
Szállás lehetőség Kiscsőszön, a falu vendégházaiban 2000,- Ft./fő összegért.
Étkezési lehetőség az alábbiak szerint:
Reggeli: 400,- Ft.
Ebéd: 800,- Ft.
Vacsora: 600,- Ft.
Jelentkezni e-mailen, a cimbi@iplus.hu címre, a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet.
Jelentkezési határidő november 10.
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Kiscsősz, Kossuth u. 47.
www.hidakforum.hu

Kalocsai és Mátyusföldi - Vág-Garam közi táncok képzése Kiscsőszön
és Iszkázon ifjúsági korosztály számára
(14-20 éves korosztály)
Kiscsősz-Iszkáz 2013. november 23-24.

Jelentkezési lap

Jelentkező(k) neve:

Jelentkező címe:

Jelentkező telefonszáma, e-mail címe:
Az alábbi időpontra jelentkezem (kérjük aláhúzni):
Nov. 23. szombat (Kalocsa)
Nov. 24. Mátyusföld, Vág-Garam köze
Szállást kérek (igen/nem):
Étkezést az alábbiak szerint kérek (igen/nem):
Szombat ebéd (800,-):
Szombat vacsora (600,-):
Vasárnap reggeli (400,-):
Vasárnap ebéd (800,-):
Kérés, közlendő:

Kelt:

aláírás

ÖSSZEFOGÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ MESTEREINKÉRT
Jótékonysági eseménysorozat indul az idős, nehéz helyzetben lévő
népzenészek megsegítésére
Kedves Barátaink, Kollégáink!
Egyre több idős mester kerül nehéz anyagi körülmények közé, sokan olyan betegséggel küzdenek,
amely lehetetlenné teszi, hogy továbbra is zenéljenek. Mezei Ferenc Csángáló, a Szászcsávási zenekar
brácsása Parkinson kórban szenved, anyagi helyzete azonban azt sem teszi lehetővé, hogy a
kezeléshez szükséges gyógyszereket rendszeresen megvásárolja. Éppen ezért összefogásra kérjük a
népzenészeket, a népzenével, néphagyománnyal foglalkozó szervezeteket, táncházasokat:
jótékonysági eseménysorozatot indítunk el, amelynek célja, hogy a befolyt támogatással a segítségre
szoruló zenészeket támogassuk.
Első lépésként december 5-én koncertet szervezünk a Hagyományok Házában és táncházat a Fonó
Budai Zeneházban ismert, neves népzenészekkel, világzenei előadókkal, akik közreműködésükkel
támogatják a kezdeményezést. December 6-án Debrecenben, 7-én Győrben rendeznek táncházat és
koncertet e céllal.
Arra kérjük Önöket, álljanak az összefogás mögé! Amennyiben egyetértenek céljainkkal, kérjük,
küldjék el szervezetük nevét és logóját e-mailben (hhinfo@hagyomanyokhaza.hu), hogy az esemény
sajtóanyagaira, plakátjára feltehessük.
December 5-én este 7 órakor a Hagyományok Házában fellép Sebestyén Márta Andrejszki Judit
társaságában, a Szászcsávási zenekar, Lajkó Félix, a Muzsikás, Szalonna és bandája, Pál Lajos és
családja, a Dűvő, a Jászság Népi Együttes, az Üsztürü, Kovács Norbert (Cimbi) és a Csík zenekar.
Konferál Herczku Ágnes. A belépőjegyek ára 7500 forint, aki ennél többel szeretne segíteni, az
megteheti a helyszínen, illetve átutalással a 10400171-01700978 számlaszámra, a közleményben
tüntessék fel, hogy „adomány az összefogásért”.
Ugyanezen a napon este 8 órától jótékonysági táncházat tartunk a Fonó Budai Zeneházban a Fanfara
Complexa, a Pósfa zenekar, a Buda Folk Band, a Szászcsávási zenekar, valamint a Tükrös zenekar
részvételével. A belépők ára 1000 forint lesz.
A befolyt összegből elsőként Csángáló gyógykezelését tesszük lehetővé a Magyarországi Kallós Zoltán
Alapítványon keresztül. Az összefogást azonban hosszú távon szeretnénk fenntartani, az
adománygyűjtés folytatását tervezzük.
Budapest, 2013. október 14.
Köszönettel:
Kunos Tamás, Csík zenekar
Horváth László, Fonó Budai Zeneház, ügyvezető igazgató
Kelemen László, Hagyományok Háza, főigazgató

