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Újévi csapatunk

Ez a kiváló baráti társaság együtt köszöntötte az Új Évet Kiscsőszön. Szép élmény volt.
Boldog Új Esztendőt kívánunk a nevükben is!

Híreink a közelmúltból
Erdélyben vendégszerepeltünk

Székelyudvarhelyen, a Boróka Néptánccsoport karácsonyi gálaműsorán vendégszerepeltünk. A
csoport több, mint száz helyi kisgyermeket és fiatalt tömörít. Kelemen Erzsébet tanárnő nagy
szervezőmunkával működteti az együttest, amely nemzetközi fesztiválok és helyi kulturális
események gyakori szereplője.
A műsorban a székely vidékek karácsonyi népszokásai és táncai jelentek meg több, mint egy órás
időtartamban. A főként családtagokból és helyi tánckedvelőkből álló nagy létszámú közönség
szeretettel és sok tapssal fogadta a szépen kidolgozott előadást, mely Márton Sándor és Szabó Ildikó
táncmesterek munkáját dícsérte.
Szép élmény volt számunkra részt venni ezen az eseményen. Egyesületünk a jövőben gyermekeket
hív meg a Boróka Táncegyüttesből nyári néptánc táborunkba.

Részt veszünk a vidékfejlesztés helyi folyamataiban
A GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületnél bonyolította le
idei utolsó elnökségi ülését. A térség polgármestereiből, vállalkozóiból, civil szervezeti vezetőiből álló
elnökség a 2014-20-as európai uniós tervezéssel kapcsolatos információk megtárgyalása mellett egy,
a térséget átszelő kerékpárútvonal kialakításának tervezetét és az ezzel kapcsolatos pályázati
lehetőséget tárgyalta meg. A szervezet teljes lendülettel készül a következő programozási időszakra
és bízik abban, hogy ismét Leader HACS jogosultságot szerez.
Az ülés végeztével vacsorával egybekötött kötetlen beszélgetés következett, majd az Elnökség tagjai
megtekintették a III. tengely pályázataival általuk is támogatott beruházások eredményét. Az
Interaktív Faluház és a nemrégiben átadott Ifjúsági Szálláshely összesen közel nyolcvanmillió forintos
fejlesztést jelentettek a faluban. Ezek mellett minden évben sikerült támogatásban részesíteni a
Kiscsőszi Pajtafesztivál, a nemzetközi néptánc és népzenei tábor és a Somló Hangja Fesztivál
programjait. Ezek összege a beruházásokkal együtt az elmúlt négy évben megközelítette a százmillió
forintot. A kedvezményezettek az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület mellett a Kiscsősz Község
Jövőjéért Alapítvány és Doba Község Önkormányzata voltak.

Veszprémi bemutatkozás
A veszprémi Megyeháza dísztermében mutatkoztak azok a települések, amelyek az elmúlt időszakban
a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett, helyi értékeket és a „Hungarikum törvényt”
népszerűsítő rendezvénysorozatban partnerként részt vettek. Egyesületünk Kiscsősz és Iszkáz
képviseletében vett részt a rendezvényen, melyen kiállítottuk legjellemzőbb értékeinket, bemutattuk
tevékenységünket. A rendezvényen fellépőként jelen volt az Élő Forrás szárnyai alatt működő Fláre
Beás zenekar és a Veszprém-Bakony Táncegyüttes.

A Veszprém-Bakony Táncegyüttes Veszprém Közgyűlésének vendége volt
A megszokott ütemterv szerint zajlott a decemberi közgyűlés, a Fidesz-KDNP vezette
városvezetés, a tervezett napirendi pontokat nagyobb vita nélkül elfogadta.
A hónap együttesének választott, Veszprém Bakony Táncegyüttes színvonalas
bemutatkozását követően a közgyűlés az interpellációval kezdődött…..

A Veszprém Bakony Táncegyüttes bemutatkozása

A Dunántúl karácsonyi néphagyományainak bemutatása Bodorfán
Küldetés értékű az a program, mely december 17-én zajlott a bodorfai Faluházban. A térség
egyik legkisebb falujában a téli ünnepkör térségbeli hagyományait elevenítette fel az
Egyesületünk tagjaiból és a Fajkusz Bandából szervezződött alkalmi csoport. A Nagy László,
Vígh Rudolf, Szécsi Margit által felvett és lejegyzett betlehemes és regölő szokásjátékok
mellett a térség zenei és tánckultúrájából kaphattak ismereteket a faluból szerveződött
érdeklődők. Egyesületünk tagja, Kardos Róbert polgármester elmondta, hogy a faluban évek
óta nem voltak értékes kulturális események, ezért egyik legfontosabb feladatának tekinti,
hogy a helyi emberekben újra felkeltse az igényt az ilyen programok iránt.

Karácsonyi gála a veszprémi VMK-ban
Meghitt, lírai részekkel tűzdelt, mégis sodró erejű, lendületes karácsonyi táncgálát rendezett
Veszprém három kiemelkedő táncegyüttese. A Kis-Bakony Táncegyüttes, a Kurázsi Táncegyüttes és a
Veszprém Bakony Táncegyüttes tagjainak rokonsága és a néptánc kedvelői zsúfolásig megtöltötték a
VMK nézőterét. Az együttesek az Advent népszokásainak bemutatásával tördelték meg a táncok
folyamát. A csoportok a régi, kedvelt koreográfiáik mellett új műsorszámokat is bemutattak, ezzel is
érdekesebbé téve a műsort.
A közönség többször visszatérő vastapssal jutalmazta a néptáncosokat, akik egy közös Jézus-köszöntő
dallal köszöntek el.

Regölés december 27-én
Ismét összejöttek régi barátaink, akik Karácsony táján nem restek akár az ország másik felébe is
elutazni azért, hogy részt vegyenek az Egyesületünk által szervezett hagyományos regölésen. A
magyar néptánc élet színe-java gyűlik ilyenkor össze és házról-házra járva eleveníti fel a több száz
éves népszokást. A kiscsőszi házak lakói nagy örömmel fogadják a rég hallott dallamokat és
jókívánságokat. Az idősebbek még emlékeznek a szövegre, felismerik a dallamokat, így gyakran
velünk dúdolják a regölés Nagy László által Iszkázon felgyűjtött változatát. Tíz éve kezdtük újra
játszani a kiscsőszi regölést, mely immár ismét élő hagyománnyá vált és része lett a falu kultúrájának.

Mediawave filmek
Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a győri székhelyű Mediawave Alapítványt. A szervezet évtizedek
óta végzi tevékenységét, mely különösen a filmes művészeti ágak területére koncentrál, de sok
kulturális eseményt, programot is bonyolítanak, melyekben nagy hangsúlyt kap az élő hagyomány.
Minden évben megrendezik Közép-Európa egyik legrangosabb filmművészeti fesztiválját, melynek
mostanában a Komáromi Erőd ad otthont. Mivel ez a rendezvény nem a szokásos fesztiválidőszakban
van (április vége-május eleje), talán könnyebb a programotokba tervezni. Érdemes ellátogatni a

világszínvonalú programokra, vetítésekre, koncertekre… Sok kapcsolatot ápolnak a határon túli
magyarsággal, de elmélyülten tanulmányozzák a keleti népek kultúráját is. Mindezen tevékenységük
során rengeteg film készül, melyek nagy része megtekinthető a honlapjukon. Hartyándi Jenő, az
Alapítvány szakmai vezetője gyakran megfordul a rendezvényeinken és ilyenkor nem rest előkapni a
kameráját. Így készültek filmek a Pajtafesztiválról, a Fláre Beásról, a „Fordulj kispej lovam” lovas
túráról, vagy az általuk szervezett kínai utazásról. A legutóbbi regölést még aznap éjjel meg is vágta
és feltette a honlapjukra…
Az egyre mélyebb kapcsolatból reményeink szerint hosszú távú szakmai együttműködés lesz.
Szeretnénk eszközeinkkel, tapasztalatainkkal segíteni a munkájukat és vendégként a
rendezvényeinken köszönteni őket. Figyelmetekbe ajánlom az alapítvány honlapját, melyen érdemes
elkalandozni. Nagyon érdekes filmeket láthattok az alábbi elérhetőségen:
www.mwave.irg.hu – Mediawave Alapítvány – Fotó és film archívum – Film és videó archívum

Dezső Disznó megint a
Mennybe megy

2014. február 8-án, szombaton ismét megrendezésre kerül a
hagyományos Kiscsőszi Farsangi Mulatság, melynek során Dezső
Disznó a Mennybe megy.

Várható program:
Reggel nyolc óra tájban Dezső Disznó búcsúpercei
Délelőtt zenés koncolás és ebédfőzés
13.00 Orjaleves mindenkinek, akinek jut…
17.00 Álorczás felvonulás a Falu egyetlen utcáján, a Kocsma elé, ahol elégetjük a telet.
18.00 Farsangi műsor a Faluházban
fellépnek: Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Apetka Táncegyüttes, Kerta és Csögle falvak
gyermek néptáncosai
19.00 Disznótoros vacsora…,
…ezt követően Farsangi bál

A nap folyamán és az esti bálban a Dűvő Zenekar muzsikál
Minden érdeklődőt és bálozni vágyót szeretettel várunk.
Belépődíj nincs!

Farsangi néptánc képzés ifjúsági korosztálynak
Vasi táncok
Kiscsősz, 2014. február 8. szombat
Kedves Táncosok, Oktatók!
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez ifjúsági korosztályú néptáncosok
számára Kiscsőszön.
A képzés időpontja 2014. február 8. 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 Faluházban. A résztvevők számára délben egy nagy tányér orjalevest biztosítunk, mely
a frissen vágott disznóból készül.
A képzés táncanyaga: Vasi táncok
Oktatók: Gerlecz László és Gerlecz Edit
A képzés menete:
9.45-ig érkezés, gyülekező a Faluházban
10.00-13.00 táncoktatás
13.00-14.00 ebéd
14.00-17.00 táncoktatás
17.30 alakoskodó felvonulás a Falu utcáján, kiszebábú égetés a Kocsma előtt.
18.00 Farsangi táncműsor (fellépnek a térség néptáncosai, muzsikál a Dűvő zenekar)
19.00 Vacsora az estig maradóknak

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.
Jelentkezési határidő: 2014. január 25.
Kiscsősz, 2014. január 5.
Kovács Norbert Cimbi

Jelentkezési lap
Farsangi gyermekképzés Kiscsőszön, 2014. február 8-án
(Vasi táncok)
Jelentkező neve: ………………………………………………………………………………..
Életkora:…………………………………………………………………………..............
Jelentkező címe:…………………………………………………………………………………
Telefonszám, e-mail:……………………………………………………………………
Az étkezés (ebéd) árát a részvételi díj fedezi!!
(a díjat a helyszínen lehet fizetni)

Különleges kérés (pl. allergia, cukorbetegség, vega, stb.)………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Kelt ……………………

………………………………………
Szülő, Oktató

Néptánc gála Balatonalmádiban
Balatonalmádiban, a vörösberényi kultúrházban február 1-én 17 órától néptánc-est keretében
mutatkoznak be a város néptánccsoportjai. Fellépnek a Kökörcsin és Gurgolya gyermek-, valamint a
Botorka felnőtt és a Ringató Balaton nyugdíjas táncegyüttesek. Muzsikál a Fondor zenekar. Az
előadás után gyermek és felnőtt táncházzal zárul a program. Mindenkit szeretettel várnak. Bővebb
információ: Kovács Krisztián 20-264-1561

Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója felhívása:
Kedves Kollégák! Kedves Barátaim!
A pozsonyi Ifjú Szivek Táncegyüttes hosszú idő óta a felvidéki magyarság körében nagyon
fontos művészi és oktató munkát végez. Előadásaikkal, programjaikkal bejárják a legkisebb
falvakat is, és bemutatják a magyar nyelvterület néptáncait, hagyományos kultúránkból
készült táncszínházi produkcióikat.
Ezen túlmenően a szlovák néptánckincset is feldolgozták és megtanulták.Szakmai munkájuk
kimagasló és elismerésre méltó.
Az együttes léte viszont most veszélyben van. Új igazgatót neveztek ki a társulat élére, Hégli
Dusánt a társulat meghatározó szakemberét, eddigi igazgatót és a táncosokat, kollégákat
bizonytalan helyzetbe hozva.
Január 22-én, szerda este meghívtuk a társulatot, hogy a Nemzeti Táncszínházban mutassák
be legújabb előadásukat a Hontalanítás című előadást, ami előtt Sebők Géza rövid előadást
tart.
Kérem, aki teheti jöjjön el az előadásra és jelenlétünkkel álljunk ki az együttes és a benne
dolgozó művészek, kollégák mellett.
http://www.nemzetitancszinhaz.hu/esemenynaptar/esemeny/95/99
http://www.ifjuszivek.sk/hu
Kérem, írjatok nekem, vagy az info@tancszinhaz.hu címre. Jegyek online elérhetők.
Csoportos jegyekről vagy egyedi kedvezményekről egyeztetünk.
Köszönöm
Ertl Péter

Ismét lesznek nyári néptánc és népzenei táborok,
fesztiválok Egyesületeink szervezésében!
Rendszeres táborlátogatóinknak és annak, aki még nem volt Kiscsőszön!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy 2014-ben sem maradnak el a nyári táborok.
Június 22-27-ig rendezzük meg a Táncos Tehetségek Táborát gyerekek számára. Amennyiben az
érdeklődés indokolja (az elmúlt három évben így volt), június 29-től július 4-ig megismételjük a tábort
azonos anyaggal.

Július 6-11-ig kerül megrendezésre a Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora, Dűvő Népzenei
Tábor. Az egyre sikeresebb program a világ minden részéről vonzza az érdeklődőket. Az előző
évekhez képest kis változás, hogy a hangszeres zeneoktatásban teljesen kezdőket nem fogadunk.
Július 10-13-ig rendezzük meg a X. Kiscsőszi Pajtafesztivált. A rendezvényen idén nagy hangsúlyt kap
a határon túli magyar hagyományőrzők jelenléte. Tekintettel arra, hogy idén jubilálunk, külön
szeretettel várjuk régi, visszatérő vendégeinket.
Ne feledkezzünk meg a Polányi Pünkösd rendezvényeiről, melynek keretében megrendezzük a
Bakony Népművészeti Találkozót. A program időpontja 2014. június 7. Felnőtt együttesek
jelentkezését várjuk.
A fenti programok részletes felhívását március végéig elkészítjük és közzétesszük.

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos u. 47.
Telefon: +36-20-3786459, +36-88-220156
E-mail: eloforras@iplus.hu , cimbi@iplus.hu
Honlap: www.hidakforum.hu

