
HIDAK HÍRLEVÉL TAVASZRA 
A tavaszi szép időnek,  

lám, hogy mindenek örülnek. 

Erdők mezők megzöldülnek, 

A madarak zengedeznek. 

 

Kisütött a nap sugára,  

Az én rózsám ablakára 

Tündöklik gyémánt orcája, 

Ragyog szép csillag módjára. 

 

Repülj fecském ablakára, 

Kérjed, nyissa meg szavadra. 

Mondd ezüstös lapot vevék, 

Rá arannyal írom nevét. 

 

Tavaszi üdvözletünket küldjük Kiscsőszről, Vendel kosunk és háremhölgyei 

nevében is. Kérjük, olvassátok el az elmúlt időszak híreit és a következő 

hónapok eseményeinek felhívásait. Szeretettel várunk benneteket 

rendezvényeinken, programjainkon. 

 

 



Tánctábor nagy hidegben, forró hangulatban Kanadában, február 14-15-16-án 

A Montreali Bokréta Táncegyüttes tagjai és vezetői Dreisziger Dénes és felesége, Gisella Romero 

(Gizi) szervezték azt a hétvégi tánctábort, melyre több, mint száz kanadai és észak-amerikai magyar, 

illetve a magyar néptánc és népzene iránt érdeklődő helyi vendég jött össze. 

A három napos intenzív tánctanfolyam délutánonként-esténként szórakoztató programokkal volt 

megfűszerezve. Igazi, családias hangulatot teremtett hogy a régi ismerősökként érkező vendégek egy 

emberként készültek a közös kikapcsolódásra. Így aztán mindent megtettek azért, hogy ebben a pár 

napban a tetőfokon legyen a jókedv.  

Pénteken este táncházzal kezdődött a program. Közben sorra érkeztek a távoli vidékekről autóval, 

repülővel utazó párocskák, családok. 

A népzenei oktatásban és az esti táncházakban két kiváló magyarországi muzsikus, Nyitrai Tamás 

prímás és Árendás Péter brácsás vezetésével szólt a muzsika. A helyben élő zenészekkel kiegészülve 

egészen magas színvonalon megszólaló banda zenéjére táncolhattak a résztvevők.  

A tábor táncos témája a sóvidéki Pálpataka település táncanyaga volt. A táncokat a székelyudvarhelyi 

származású Lőrincz Hortenzia és Kovács Norbert magyarországi oktatók tanították. 

Szombaton a gyermekek játszóházát követően egy hagyományos farsangi székely bál vette kezdetét, 

melyre készülődve a legtöbb helyi táborozó eredeti székely népviseletbe öltözött. A bálban kizárólag 

székely muzsika és tánc volt, melyet egy hangulatos álorczás farsangi előadás is gazdagított. 

Vasárnap folytatódott a táncoktatás, melyet lezárva a vendégek Pálpataka lakóinak életéről 

nézhettek filmeket. Természetesen vasárnap is volt gyermek és felnőtt táncház, mely hétfőn, a nap 

felkeltével zárult.  

 



 

 



Új táncanyagokat ismert meg két közösség a Tengerentúli magyaroknál 

A Montrealban működő Bokréta Néptáncegyüttes kezdeményezésére Lőrincz Hortenzia és Kovács 

Norbert közel egy hónapot töltött Kanadában és Amerikában. A kint töltött időszak eredménye két új 

tánckoreográfia, melyeket New Brunswick és Montreal táncegyüttesei mutathatnak be a helyi 

magyar közösségeknek és az amerikai, kanadai kultúra-kedvelőknek. 

Montrealban, az évente hagyományosan megrendezett hétvégi tánctábort követően kezdődött el a 

táncegyüttessel közös munka, melynek során az erdélyi Pálpataka település táncait ismerték meg a 

tagok. A próbák során alkalom nyílt a magyar közösség által szervezett gyermekcsoporttal is 

találkozni, akiknek moldvai táncokat tanítottak az oktatók. 

Február végén az amerikai New Brunswick Csűrdöngölő Néptáncegyüttesénél folytatódott a munka, 

ahol Észak-Mezőség három településének táncait ízlelgették a helyi magyarok. Itt is sikerült a 

gyermek csoportokkal találkozni, akik meglepően magas létszámmal és kiváló színvonalon dolgoztak 

a felnőtt csoport „kötényébe kapaszkodva”. A gyerekek Dél-alföldije bármelyik magyar néptánc 

fesztiválon megállná a helyét.  

A tanítás eredménye egy új mezőségi koreográfia lett, melyet áprilisban már bemutat az együttes. 

Március első hetében ismét a fagyos, de annál barátságosabb Montreal következett, ahol elkészült a 

pálpataki koreográfia. Reményeink szerint a Bokréta Együttes 2015 nyarán a Kiscsőszi Pajtafesztivál 

közönségének is bemutatja tánctudását. 

 
A montreali Bokréta Táncegyüttes 



 
Tanítás New Brunswickban 

 

 
A gyerekek New Brunswickban 



Közel száz külföldi magyar táncolt a Táncháztalálkozón a 

Minden Magyarok Táncában 

 

A Minden Magyarok Tánca című kezdeményezésünk idén is hatalmas sikert aratott az Országos 

Táncháztalálkozón. A Világ minden részéből érkeztek résztvevők a fél órás közös mezőségi táncra, 

melyet együtt mutathattak be a küzdőtér nagy színpadán.  

A fellépők nagyra értékelték, hogy a magyar néptánc élet legrangosabb rendezvényének szervezői 

lehetővé teszik számukra, hogy a magyarországi szakmai közönség előtt is bemutathassák, milyen 

komolyan veszik nemzeti hagyományaink megőrzését. 

Közel fél órás mezőségi táncözönben kilencvenhét személy mulatott a színpadon, egyszerűen 

megkoreografált, sodró hangulatú, főként improvizált táncokkal. A férfitáncok előtt Kilyénfalvi Gábor, 

St. Pöltenben élő népzenész-néptáncos mondta el Berzsenyi Dániel, „A Táncok” című versét. 

A rendezvényt követő hétfői napon kiscsőszi birkavágással búcsúztunk a Táncháztalálkozótól. 

Csendesen beszélgetve örültünk a ritka együttlétnek. 

 

 

 



Meghívó 
A MI ÉRTÉKEINK  

Szakmai tanácskozás a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő 
értékekről, az értékgyűjtésről 

 
Tisztelt értékteremtő, értékgyűjtő, értékőrző Barátaink! 

 
Tisztelettel meghívjuk Önöket a Magyar Értékek és Hungarikumok Ünnepe Veszprém Megyében 
című rendezvényünk keretében megrendezésre kerülő konferenciánkra. 
 
A konferencia kapcsolódik egy egész napos programsorozathoz, mely kiállítással, táncházzal, 
néptáncos bemutatókkal, gasztronómiai bemutatóval, kóstolóval, vásárral teljesíti ki a rendezvényt. 
 
A rendezvény helyszíne a veszprémi Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér és környéke. 
Időpontja: 2014. május 10. szombat 
A tanácskozás a Hangvilla konferenciatermében zajlik.  
 
Program: 
9.30 Érkezés, regisztráció a Hangvillában 
 
10.00-13.00 Tanácskozás 
 
Részletesen: 
10.00 Köszöntés Kovács Norbert a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnöke és Dr. Horváth Zsolt, a 
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 
1. előadás: A Magyar Értékek és Hungarikumok jelentősége, védelmük, képviseletük, népszerűsítésük 
lehetőségei – Dr. Horváth Zsolt, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 
2. előadás: A Herendi Porcelán, mint az egyik legismertebb Hungarikum – Dr. Simon Attila, a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója 
 
11.00 Kávészünet 
 
3. előadás: A Táncház módszer megőrzésének, életben tartásának lehetőségei, a táncház mozgalom 
helyzete – Kovács Norbert, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnöke 
 
4. előadás: Pálinka készítés Veszprém Megyében. Az aromásított szesztől a pálinkáig vezető út a 
szakma szemszögéből – Csalló Jenő, a Csalló Pálinka manufaktúra vezetője. 
 
5. előadás: A fiatalok szerepe az értékgyűjtés folyamatában – Hoffner Tibor, a Pannon Térség Ifjúsági 
Értékőr Hálózat felnőtt koordinátora 
 
 
Körülbelül 13.00 Étel, bor- és pálinkakóstolás a szabadtéri gasztronómiai bemutatón 
 
A konferencián előzetes regisztráció alapján lehet részt venni, melyet a mellékelt jelentkezési lap e-
mailes visszaküldésével fogadunk el. 



 
A visszaküldés határideje: 2014. május 1. 
E-mail cím: cimbi@iplus.hu  
 
A nap további programja: 

13.30 Táncház gyerekeknek és felnőtteknek a színpad mellett 
A táncházat vezetik Szabó Sándor, Kovács Norbert, a Népművészet Ifjú Mesterei, kísér a Kőris zenekar 
14.30 Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó (szabadtéri színpad) 
Fellépők: 

 Homokbödögei AMI gyermekcsoportja 
 Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes 
 Bibicki Gyermek Néptánccsoport 
 Báthory Banda (Veszprém) 
 Szilágyi Táncegyüttes 4. osztályos csoportja (Veszprém) 
 Szilágyi Táncegyüttes 6-8. osztályos csoportja (Veszprém) 
 Veszprémi Ifjúsági Néptáncegyüttes 
 Apetka Táncegyüttes (Ajka) 
 Kisbakony Táncegyüttes (Veszprém) 
 Balatonfüred Néptánc Együttes felső tagozatos csoportja  
 Balatonfüred Néptánc Együttes ifjúsági csoportja 

 
16.30 Veszprém Megyei Vándorvigadalom (szabadtéri színpad) 
Fellépők: 

 Ajka-Padragkút Táncegyüttes 
 Homokbödöge TE 
 Kurázsi Táncegyüttes 
 Cserdülő Táncegyüttes 
 Veszprém-Bakony Táncegyüttes 
 Tördemic Néptáncegyüttes (Badacsonytördemic) 
 Szárazág Néptáncegyüttes Litér 
 Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes (Litér) 
 Kenderszer Néptánccsoport (Takácsi) 

 
18.00 Népművészet Ifjú Mestereinek és Népművészet Mestereinek gálaműsora (szabadtéri 
színpad) 
Mindhárom műsort a Népművészet Ifjú Mestere díjas, salgótarjáni Dűvő Zenekar kíséri 

 
19.00 A Magyar Táncművészeti Főiskola Táncművész szak néptánc szakirány végzős 
hallgatóinak vizsga koncertje (Hangvilla Színházterme) 

 
Szervező: 

Veszprém Megyei Néptánc Egyesület 
Partnerek: 

Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér, Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány, 
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Programfelelős: Kovács Norbert (információ: www.hidakforum.hu , +36-20-3786459) 
 

 
 
 

mailto:cimbi@iplus.hu
http://www.hidakforum.hu/


Támogatónk a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Hungarikum Bizottság 

                        

Jelentkezési lap 

 

A MI ÉRTÉKEINK  
Szakmai tanácskozás a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő értékekről, 

az értékgyűjtésről 
Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér 2014. május 10. 

 

 

Jelentkező neve:………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Jelentkező által képviselt szervezet:…………………………………………………………………………………………………….. 

Jelentkező telefonszáma (nem ragaszkodunk a megadásához):…………………………………………………………… 

Jelentkező e-mail címe (kérjük, szíveskedjen megadni a további tájékoztatáshoz):……………………………… 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

         aláírás 

 



Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 
8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7. www.apteegyesulet.hu tel: +36-20-3786459 

 
Táncos Tehetségek Tábora 2014. 

 
Kedves Táncegyüttes Vezetők, Néptánc pedagógusok! 
 
Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 2014 nyarán ismét megrendezi a Táncos 
Tehetségek Táborát. Az elmúlt években sikeres program idén is két turnusban kerül megrendezésre 
azonos táncanyagokkal és kísérőprogramokkal. A tábort a táncoktatások mellett hangulatos kísérő 
programok tarkítják, melyek kapcsolódnak a falusi környezet és kultúra megismeréséhez. Az utolsó 
estét zenekarral rendezett táncház koronázza meg, melyben a résztvevők kötetlenül táncolhatják az 
elsajátított anyagokat és persze más táncokat is. A táborunkat a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával szeretnénk megvalósítani. 
 
Az első tábort 2014. június 22-27-ig rendezzük, a második tábor időpontja 2014. június 29- július 4. 
A kiválasztott két táncanyag Moldva és Galga-mente. Mindkettő hangulatos, lendületes, ügyes 
gyerekeknek való tánc. A tábor oktatói Kádár Ignác és Nagypál Anett - Moldva, Hahn-Kakas István , 
Tombor Beáta  – Galga-mente.  
 
Az elszállásolást és az étkeztetést falusi vendéglátói keretek között, bérelhető, régi építésű és 
régiesen berendezett vendégházakban, illetve az ifjúsági szálláshelyen oldjuk meg. Étkezés napi 
három alkalommal, emellett szükség és éhség szerint. A próbák helyszíne az Élő Forrás Egyesület 
táncpajtája lesz. A kiegészítő programokat a tábor központi házánál (Hunyor 2004 Bt. háza) és a 
környék kirándulóhelyein oldjuk meg.  
A jelentkezéseket május 20-ig tudjuk elfogadni.  
Tekintettel arra, hogy a táborok felső létszámhatárának elérésére is van esély, a „telt ház” táblát a 
jelentkezési határidő lejárta előtt is kitehetjük…. A második tábor létszáma már majdnem teljes, 
tehát oda csak kis létszámú jelentkezőt tudunk fogadni!!!  A megcélzott időpontról mindenképpen 
egyeztessetek a tábor szervezőjével, „Cimbi bátyóval”.  
Elérhetőségek: +36-20-3786459 cimbi@iplus.hu  
A jelentkezési lapokat a fenti e-mail címre kérjük visszaküldeni. 
A táborba érkezni az első nap délelőttjén kell. A házak elfoglalása után ebéddel kezdődik a program. 
Az utolsó napon, ebéd után lesz hazautazás.  
A tábor díja idén is 20.000,- Forint lesz, melyet legkésőbb a helyszínen kell fizetni.  
 
Várjuk jelentkezéseteket. 
 
      Oravecz Edit elnök, Kovács Norbert ügyvezető elnök 
 

Egyesületünk támogatója: 

 
  



Jelentkezési lap  
Táncos Tehetségek Tábora I. szakasz 2014. június 22-27. Kiscsősz 

 
Jelentkező neve:  
 
Jelentkező címe: 
 
Telefonszám, e-mail:  
 
Életkor:  
 
Kapcsolattartó (szülő, oktató) elérhetősége:   
 
Különleges igény (pl. étkezési megkötések, betegség, stb.): 
 
 
 
Dátum:  
 

   ………………………………. 
                  név 
        
         
 
 

Jelentkezési lap  
Táncos Tehetségek Tábora II. szakasz 2014. június 29- július 4. 

Kiscsősz 
 
 
Jelentkező neve:  
 
Jelentkező címe: 
 
Telefonszám, e-mail:  
 
Életkor:  
 
Kapcsolattartó (szülő, oktató) elérhetősége: 
 
Különleges igény (pl. étkezési megkötések, betegség, stb.): 
 
 
 
Dátum:  
 
         ………………………………………. 
                  név 



         

   Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

DŰVŐ NÉPZENEI TÁBOR KISCSŐSZÖN 
2014. JÚLIUS 6-11. 

 

Kedves népzenészek, népzene kedvelők! 
 
A Magyarországon és a nemzetközi zenei világban is elismert Dűvő Együttes ismét meghirdeti 
népzenei táborát Kiscsőszön. 
A tábor az évek óta népszerű Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Táborával azonos időpontban kerül 
megrendezésre, így várhatóan nagyon hangulatos programnak néz elébe az, aki jelentkezik. 
Természetesen a fő cél a magyar népzene alapjainak elsajátítása a zenekar által használt 
hangszereken.  

A táborban vonós hangszer és népi ének oktatás lesz. Hegedűn, brácsán, nagybőgőn 
tanulhatnak kezdő és haladó zenészek. Oktatók: Hrúz Dénes – hegedű, Hrúz Szabolcs – hegedű, Nagy 
Zsolt – brácsa, Mohácsy Albert – nagybőgő, Kubinyi Júlia népi ének (Júlia pénteken nem lesz jelen).  
Tekintettel arra, hogy a táborban megfelelő haladási tempót tűztek ki célul az oktatók, kérjük, csak 
olyanok jelentkezzenek, akik meg tudják szólaltatni a hangszerüket és nem teljesen kezdők. 
A szállást sátorozás formájában illetve közösségi szálláshelyen biztosítják a szervezők. Korlátozott 
létszámra közös sátrat tudunk biztosítani, emellett célszerű saját sátrat hozni. A közösségi szállás 
csoportos (6-8 ágyas szobák), 25 főig tudunk jelentkezést fogadni a beérkezés sorrendjében.  
Megfelelő tisztálkodási lehetőség, illemhelyek rendelkezésre állnak. Étkezés a Faluban lesz, napi 
három alkalommal. Korhatár nincs. Gyermekfelügyeletet nem tudunk biztosítani, ezért a 14 év alatti 
gyermekek csak szülővel, vagy megbízott felnőtt kísérővel vehetnek részt a táboron. A megbízott 
lehet a Dűvő zenekar tagja is, amennyiben Ő a gyermek oktatója, személyes ismerőse. 
 
Várható napi program: 
Reggeli  
9.30 – 12.30 zeneoktatás 
Ebéd 
15.00 – 18.00 zeneoktatás 
Vacsora 
20.00-tól esti beszélgetések, muzsikálás 
A tábor részvételi díja 25.000,- Forint, a közösségi szállást igénylőknek 30.000,- Forint. Ez az összeg az 
oktatást és a teljes ellátást fedezi. A tábor a Kiscsőszi Pajtafesztiválba torkollik, mely vasárnapig tart. 
Lehetőség van arra, hogy a táborozók ezen a programon is végig maradjanak, de ennek költségeit a 
részvételi díj nem fedezi, erről külön egyeztetés szükséges a szervezőkkel. A Pajtafesztivál idejére már 
csak sátorozási lehetőséget tudunk biztosítani. 



Jelentkezési határidő: 2014. június 15. (kérjük, hogy a várható létszám meghatározása miatt minél 
előbb jelentkezzenek). A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu e-mail címre kell visszaküldeni. A tábor 
díja a helyszínen fizetendő. 
A táborban Kilyénfalvi Gábor hangszerkészítő mester díjmentesen vállalja, hogy a résztvevők 
hangszerein kisebb, helyben elvégezhető javításokat, beállításokat eszközöl. 
 

 

Dűvő Népzenei Tábor 
Kiscsősz, 2014. Július 6-11. 

Jelentkezési lap 
 
 
 
 
 
Jelentkező neve:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lakcím, levelezési cím:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Életkor (ha nem titok):…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefonszám, e-mail cím:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Választott hangszer:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Kezdő, vagy haladó?.................................................................................................................................. 
 
 
Egyéb igény:………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Dátum:……………….. 
 
 
 
          aláírás 
 
 

            
   
 
 

mailto:cimbi@iplus.hu


Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora 2014. július 6-11. 
Kiscsősz 

Kedves Felnőtt néptáncosok, Táncoktatók! 
 
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 2014-ben ismét megrendezzük a Gyakorló Néptáncosok és 
Táncoktatók Táborát Kiscsőszön. A tábor idén is kapcsolódik a Kiscsőszi Pajtafesztiválhoz, melynek 
eseményei már a tábor utolsó két napján zajlanak. Idén jubileumi, tízedik Pajtafesztivál lesz! 
 
Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel a Dűvő Zenekar ugyanerre az időpontra és szintén 
Kiscsőszre hirdeti népzenei táborát, így valószínűleg igen hangulatos programnak lehet részese az, 
aki jelentkezik. Esténként ugyanis a két csoport együtt múlathatja az időt a Táncpajtában és egyéb 
helyszíneken.  
 
A táborba idén is olyan szakembereket hívtunk meg, akiktől még a legképzettebb táncosoknak is van 
mit tanulni, így reméljük, hogy az eddigiekhez hasonló résztvevői létszám alakul ki.  
A tábor július 6-án, vasárnap délután kezdődik. Az első foglalkozást 16.00 órától tartjuk a 
Táncpajtában. A program a Pajtafesztiválba torkollik, ahol a résztvevők is aktív szereplői lehetnek a 
táncos programnak (helyszínen egyeztetve). Utolsó nap július 11. péntek.  
 
2014-ben is három oktató párost kérünk fel: 
Július 6-7. Kádár Ignác és Nagypál Anett – Kalotaszegi román páros táncok  
Július 8-9. Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Kartali táncok 
Július 10-11. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Magyarpalatkai táncok  
 
Tekintettel arra, hogy az érdeklődés már most megközelíti a befogadható létszámot, a 
jelentkezéseket beérkezési sorrendben tudjuk elfogadni. A táborba bármelyik napon be lehet 
kapcsolódni.  
A részvételi díj naponta 3.500,- Ft., mely tartalmazza az oktatást, a szállást és az étkezést. A szállás 
vendégházakban, ágyakon, matracokon, illetve sátorban oldható meg. 
A sátras szállást igénylők részvételi díja 3000,- Ft./nap. 
Az első napi díjból 800 forint engedményt adunk. 
A Pajtafesztivál kezdete kisebb átrendeződést igényel, hiszen a fellépő zenekarok nagy részét el kell 
szállásolnunk, de aki szeretne maradni, az MARADHAT! Erről a tábort megelőzően egyeztetni kell a 
szervezőkkel. 
A házakat a Pajtafesztivál vendégei miatt pénteken kora estig el kell hagyni. 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet. Határidő nincs, de kérlek, mindenképpen írásban 
jelentkezzetek! A tábor díját a helyszínen kell megfizetni. A jelentkezési lap visszaküldhető postán 
(Kovács Norbert 8494 Kiscsősz, Kossuth u. 5.), vagy e-mailen (cimbi@iplus.hu). 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatója: 
 

 
 

 

mailto:cimbi@iplus.hu


Jelentkezési lap 

Táncoktatók és gyakorló táncosok tábora Kiscsősz, 2014. július 6-11. 

Jelentkező neve:  

Jelentkező címe:  

Telefonszám, e-mail:  

Melyik napokra jelentkezik (igen/nem)? 

Júl. 6. 

Júl. 7.   

Júl. 8.   

Júl. 9. 

Júl. 10.   

Júl. 11.   

Egyéb igény, kérés:……………………………………………………………..... 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


