
 
Hidak Hírlevél 

2014 októbere és novembere 
Kedves Barátaink! 
Engedjétek meg, hogy egy hosszabb idézettel kezdjük hírlevelünket. 
 

Böjte Csaba adventi üzenete: 
 

„Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik 

magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után 

futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé. És itt 

vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a 

munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, 

hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a 

televízió, a megannyi honlap.  

  

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, 

mint hajdan Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem 

remeg.  

  

Csak le ne borulj sírva előttünk Istenünk! 

  

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a 

hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, 

szétverni az álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt 

diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba 

borulva több nyelven is együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért 

nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait? 

  

Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a 

gyermekek veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el 

körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet 

tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok? 

  

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, 

adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk 

adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan.  

A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, 

hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, 

mangán, hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, 

szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás vagy vér 

a vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból. 

  

Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe 

beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid 



vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, 

mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Lassan, de biztosan 

hajtsuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te kérted Istenünk a teremtés hajnalán még a 

bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál 

fontosabb az élet.  

  

A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, 

habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte mindent csak neked ígér, az egész 

bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár 

leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. 

Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát? 

  

Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt 

hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk 

elpusztítója.  

  

Itt állsz Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, és 

nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb 

adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb 

eséllyel, egy szép Karácsonnyal. 

  

Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel, Csaba testvér” 

 

Híreink a közelmúltból 
 

Hungarikum Klubok képviselőinek találkozója 
Kiscsőszön 

 
A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Időpont: 2014. szeptember 24. 
Helyszín: Kiscsősz, Interaktív Faluház 
Érintettek száma: 40 fő 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet és a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány szervezésében zajló utazó 
programsorozat lényege, hogy a Veszprém Megyében működő hungarikum szervezetek megismerjék 
egymás munkáját, településeik, térségeik értékeit.  
Szeptember 24-én Egyesületünk adott otthont a rendezvénynek, melyre sokfelől érkeztek az 
elhivatott értékőrök. A szakmai bemutatkozás és értékeink felvonultatása mellett néptánc előadással 
kedveskedtünk vendégeinknek. A program kezdéseként Szabó Ferenc polgármester beszélt a falu 
templomának történetéről. A deszkaszín alatt a Fláre Beás cigányzenekar fogadta a vendégeket. Ezt 
követte Bardon Réka és Csík Tamás népművészek előadása, majd Borbács Magdolna, egyesületünk 
munkatársa beszélt a helyi értékek gyűjtésének tapasztalatairól. A programot táncos előadásunkkal is 
igyekeztünk gazdagítani. 
 
A rendezvényt helyi ételek, sütemények és gyógyteák kóstolásával zárult. 
 



 

   

 

Projektindító szakmai nap és tájékoztató 

A program szervezője: GEMAR SK Vidékfejlesztési Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Időpont: 2014. szeptember 27. 
Helyszín: Kiscsősz, Interaktív Faluház, Ifjúsági Szálláshely 
Érintettek száma: 30 fő 
 

A GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület határon átnyúló együttműködést alakított ki a Szilágyságban 

működő Tövishát Leader Egyesülettel. Ennek keretében nyújtottuk be és nyertük el azt a pályázatot, 

mely közös gazdaságélénkítő programok, tapasztalatcserék lebonyolítását teszi lehetővé. A program 

megvalósítása a kezdeti stádiumban van, így igyekszünk a területünkről minden települést bevonni. A 

térség polgármesterei számára tartott tájékoztató konferencián szó esett a turizmus, térségfejlesztés 

jó példáiról, törvény biztosította lehetőségeiről, megismerhettük a Noszlopi Finomságok sikerének 

történetét és magát a pályázati programot. 

A térség polgármesterei mellett civil szervezetek képviselőit, vállalkozókat köszönthettünk. 

Vendégünk volt a projektet szakmailag felügyelő és bonyolító Páva Tender Kft. A program szünetében 

falusi finomságokkal kedveskedtünk a résztvevőknek. 

 

 



Őszköszöntő dalos találkozó Bobán 

A program szervezője: Bobai Daloskör, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Időpont: 2014. október 23. 
Helyszín: Boba, Művelődési Ház 
Érintettek száma: 200 fő 
 

A Bobai Daloskör évtizedes hagyományt folytatva idén is megszervezte őszköszöntő dalos 

találkozóját, melynek vendége Egyesületünk volt. A régió népdalkörei mellett gyermek néptáncos 

tanítványaink és felnőtt kamara csoportunk tartottak bemutatót. A műsor nagy sikert aratott a 

népdalkörök körében, akik teljesen megtöltötték a bobai művelődési ház nagytermét. A rendezvény 

vacsorával, beszélgetéssel zárult. 

Résztvevők: Hetyei Daloskör, Ősi Citerazenekar, Bobai Daloskör, Jánosházi Templomi Kórus, Jánosházi 

Népdalkör, Kemenesmagasi Citerazenekar, Kerta Gyermek Néptánccsoport, Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület táncosai. 

 

Bemutatkoztunk a Veszprém Megyei 

Népművészeti Egyesület sümegi szakmai 

konferenciáján 

A program szervezője: Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 
Időpont: 2014. október 23. 
Helyszín: Sümeg 
Érintettek száma: 50 fő 

 

Október 24-én, pénteken rendezte meg a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület a szakma 

életéről, lehetőségeiről, feladatairól szóló konferenciáját, melyet az Egyesület alkotóművészeinek 

kiállítása gazdagított. A kiállítás a legkülönbözőbb iparágak remekeit vonultatta fel, több alkotó a 

Népművészet Ifjú Mestere díjjal büszkélkedhet. 

A konferencia záró eseményeként az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is bemutatkozott. 

Örömmel nyugtáztuk, hogy az együttműködési szándék mindkét egyesület részéről nagyon erős, így 

tervezhetünk közös programokat, rendezvényeket a jövőben.  

A záró vacsora mellett egyesületünk néptáncos tagjai és a Zagyva Banda fél órás tánc előadással 

szórakoztatták a jelen lévőket. 

 



Kamara Néptáncfesztivál Homokbödögén 

A program szervezője: Homokbödöge AMI 
Időpont: 2014. október 25. 
Helyszín: Homokbödöge, Művelődési Ház 
Érintettek száma: 200 fő 
 

A Homokbödögei Alapfokú Művészeti Iskola ötödik alkalommal rendezte meg az egyesületünk által 

szervezőmunkával, díjakkal előkészítéssel támogatott Homokbödögei Kamara Fesztivált, mely 

minden eddiginél nagyobb sikerrel zajlott. A szakmai zsűri több órás versenyprogramot értékelhetett. 

Elmondták, hogy a fellépő kamara csoportok országos színvonalon mutatták be koreográfiáikat.  

A versenyben ifjúsági és felnőtt korosztályt külön-külön értékeltek. Díjak: 
 
Ifjúsági 
I. helyezés nem került kiadásra 
II. Hahn-Kakas István: Szilágysági tánc (Rege Tánccsoport, Győr) 
III. Hajdu Péter-Hajdu Viktória: Táncok a kalotaszegi Bogártelkéről (Veszprémi Ifjúsági TE) 
Különdíj Ipsicsné Nagy Erzsébet: Kalocsai mars (Kemenesalja Utánpótlás Néptánccsoport) 
 
Felnőtt 
I. Kádár Ignác: Bonchidai román táncok (Ajka-Padragkút TE) 
II. Ihász László: Dus és karéj (Homokbödöge TE) 
III. Kovács Norbert-Gaschler Beáta: Mezőségről (Veszprém-Bakony TE) 
Különdíj Vastag Richárd: Borzavárnak széles határában-bakonyi táncok (Szárazág Néptáncegyüttes, 
Litér) 
         Kovács Norbert: Méhkeréki férfi táncok, Kádár Ignác: Bonchidai táncok (Kurázsi TE, Veszprém) 
 
Fellépő csoportok: 
 

 Homokbödöge Táncegyüttes 

 Zöldág Néptáncegyüttes - Litér 

 Szárazág Néptáncegyüttes - Litér 

 Parolás Kulturális Egyesület - Mezőlak 

 Kurázsi Táncegyüttes - Veszprém 

 Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes 

 Ajka-Padragkút Táncegyüttes 

 Veszprém-Bakony Táncegyüttes 

 Kemenesalja Utánpótlás Néptánccsoport - Celldömölk 

 Rege Táncegyüttes - Győr  

 Regös Táncegyüttes - Győr 



  
  
 

 
 

Őszi tánctábor a Műegyetem hallgatóinak 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és az Egyetem Táncegyüttese 
Időpont: 2014. október 24-26. 
Helyszín: Kiscsősz, Interaktív Faluház 
Érintettek száma: 75 fő 
 

A budapesti Műszaki Egyetem hetvenöt hallgatója látogatott el Kiscsőszre, hogy intenzív 

táncképzésen gazdagítsa tudását, táncos ismereteit. A két csoportban dolgozó táncosok a magyar 

nyelvterület szinte minden táncával foglalkoztak az itt töltött három napban. Fiatal mestereik napi 

három foglalkozást tartottak számukra. 

A nagy létszámnak köszönhetően teljes kapacitással igénybe vehettük a kiscsőszi kiadó házakat és az 

ifjúsági szálláshelyet. 

 



Módszerbörze a pápai Jókai Mór Művelődési 

Központban 

A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet 
Időpont: 2014. október 30. 
Helyszín: Pápa, Jókai Mór Művelődési Központ 
Érintettek száma: 50 fő 
 
Jövőbe tekintő, jó hangulatú konferencia zajlott október 30-án, Pápán, a JMK-ban. A programot a 

Nemzeti Művelődési Intézet szervezte, házigazdája az Intézet megyei irodája és a befogadó 

intézmény volt. 

Egyesületünk négyfős csoporttal vett részt a rendezvényen, melynek tagja volt az NMI által 

foglalkoztatott két kulturális közmunkás kolléga, az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola titkára és az 

egyesület elnöke. 

A konferencián az NMI vezetői, szakemberei arról beszéltek, hogy az elmúlt időszakban sikerült életre 

kelteni. újjászervezni a megyei módszertani intézményhálózatot, melynek célja a jövőben a közösség 

alapú, széles köröket érintő fejlődés, kultúraátadás. 

A program második részében a térség jelentős kulturális szervezetei mutatkoztak be rövid 

prezentációkkal. Az előtérben rögtönzött kiállításokkal tették láthatóvá munkájukat, eredményeiket a 

vendégek. 

   

 



Partnerek leszünk a GEMARA-SK Vidékfejlesztési 
Egyesület új fejlesztésében 

 
A program szervezője: GEMAR SK Vidékfejlesztési Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Időpont: 2014. november 6. 
Helyszín: Kiscsősz, Interaktív Faluház, Ifjúsági Szálláshely 
Érintettek száma: 22 fő 
 

 
Két napos tájékoztató, programismertető munkaprogramot szerveztünk Kiscsőszön 

 
Kettőszázötven kilométeres kijelölt kerékpáros és gyalogtúrás túraútvonal áll a jövőben a 
térségünkbe érkező turisták rendelkezésére. A GEMARA-SK és partnerszervezetei nagyszabású 
programot indítanak, melynek részeként információs táblákkal, irányító jelzésekkel ellátott 
útvonalak, illetve információs és kerékpáros szolgáltató központok alakulnak ki szerte a térségben. 
Egyesületünk bekapcsolódik a programba, fogadó állomást is kialakítunk a túrázók részére. 
Szándékaink szerint népművészeti terülten kínált produktumaink révén a kerékpárosok körében is 
népszerűsíthetjük a hagyományőrzés értékeit. 
 
 

     

Vendégünk volt a soproni Pendelyes 

Néptáncegyüttes 

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Rendezvény időpontja: 2014. november 7-9. 
Rendezvény helyszíne: Kiscsősz, Interaktív Faluház 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 

A régi szakmai barátság és kapcsolat révén három napos hosszú hétvégét töltött Kiscsőszön a soproni 

Pendelyes Néptáncegyüttes, mely a Sopron Táncegyüttes ifjúsági csoportja. A Sipos Ferenc által 

vezetett csoport tagjai kiváló hangulatban töltötték el a kemény táncpróbákat. A próbákat Kádár 

Ignác, Nagypál Anett, Kovács Norbert és Sipos Ferenc vezették. A tábor alatt Tyukod szatmári 



település magyar tánckincsével ismerkedett a csoport. Az esti órákban lehetőség nyílt Martin György 

gyűjtéseinek megtekintésére, melyekből láthatták a tánc eredeti formáját, elemezhettük az oktatás 

során felmerülő eltéréseket, változásokat. 

Imre napi búcsú 

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Rendezvény időpontja: 2014. november 9. 
Rendezvény helyszíne: Kiscsősz, Katolikus Templom 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 

Kiscsőszön Imre napjához közeli vasárnapon van a búcsú. Idén november 9-én került sor a szokásos 

ünnepi misére. A misét Bali Tibor katolikus plébános úr tartotta a hazalátogatók és a kiscsőszi lakosok 

számára. A falu lakói ilyenkor családi találkozókat tartanak, kicsinosítják portáikat. Egyesületünk 

hagyományosan tánccal köszöntötte a templomból mise után kijövő híveket. A programon részt vett 

az éppen őszi táborát töltő Pendelyes Néptáncegyüttes is. 

 

 

   

Kiscsőszi gyakorlás a bécsi Délibáb Néptáncegyüttes 
tagjai számára 

 

Rendezvény időpontja: 2014. november 14-15-16. 

Helyszín: Kiscsősz, Interaktív Faluház 

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 28 fő 

 
November 14-15-16-án látogatott Kiscsőszre a bécsi Délibáb Néptáncegyüttes. A csoport célja, hogy 
régi és új tánckoreográfiáinak gyakorlása mellett új táncanyagokkal is ismerkedjenek. A könnyed 
hangulatú táborozás vezetője Kilyénfalvi Gábor hegedűkészítő mester volt. A szakmai programot 
Török Sándor és Ónodi Béla táncmesterek irányították. A táncanyagok kigyakorlásának legfőbb célja a 
november végi önálló gálaesten való sikeres bemutatkozás. 



 

 

 

Bakony Néptáncfesztivál Ajkán 

Rendezvény időpontja: 2014. november 14-15. 

Helyszín: Ajka, Városi Művelődési Központ 

Szervező: Ajka-Padragkút Táncegyesület 

Érintettek létszáma: 2000 fő 

 
11 magyarországi néptáncegyüttes mellett az erdélyi, sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes, a 
Heveder Zenekar, szatmári, székelyföldi, gyimesi, vajdasági hagyományőrző táncosok népesítették be 
az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központot november 14-15-én. Bátran kijelenthetjük, hogy az 
ország egyik legkedveltebb fesztiválja zajlott huszadik alkalommal Ajkán.  
A programsorozat első állomása 1989-ben volt. Az elmúlt évtizedekben sok ezer néptáncos 
megfordult a fesztiválon, akik elvitték Ajka jó hírét és szívükbe rejtették a jó hangulat és az értékes 
szakmai esemény emlékeit.  
Az idei év sem múlta alul az előzőeket. Pénteken az Ajka-Padragkút Táncegyüttes táncosai mutatták 
be új műsorukat, melyet az egykori férfi táncosok és együttes-vezetők műsorszáma színesített. A 
második részben Háromszék Táncegyüttes előadását élvezhette a közönség. A Palatkai Banda életre 
keltett története az együttes kiváló táncszínházával fűszerezve fényesítette ki a Heveder Zenekar 
eddig is tündöklő csillagát. 
Szombaton zajlott a fesztivál táncversenye, ahol a benevezett együttesek mutatták be új 
koreográfiáikat a nagy szakmaiságot képviselő Zsűri tagjainak és az ajkai közönségnek. A Zsűri tagjai 
Németh Ildikó, Szabó Szilárd, Muszka György, Sára Ferenc voltak. 



A versenyben résztvevő csoportok listája: 

 Rába Táncegyüttes Egyesület  
 Bartók Táncegyüttes Budapest 
 Ispiláng  Táncegyüttes Gencsapáti 
 Kertész Táncegyüttes Budapest 
 Veszprém – Bakony Táncegyüttes  
 Rizgetős táncegyüttes Kishegyes, Vajdaság 
 Sopron táncegyüttes 
 Somogy Táncegyüttes 
 Zalai Zörömbölő Táncegyüttes 
 Szökős Táncegyüttes Szombathely 
 Forgórózsa Táncegyüttes Debrecen 

A verseny eredménye:  
 
 
Átadás 

sor-

rendje 

Fődíjak Díj megnevezése, felajánlója 
A díjat kapja (együttes neve, vezető 

neve) 

A díjat átadja (név, 

titulus) 

12. I. helyezett 

Díj:  

Felajánló: A XX. Bakony Néptánc 

Fesztivál szervezősége 

Díj: 1 éves Fok Magazin előfizetés 

Felajánló: Táncház Alapítvány 

Rába Táncegyüttes – Győr 

Vez.: Antal Áron 

A Legényes és az Elekiek című 

Koreográfia kimagasló eltáncolása. 

Németh Ildikó – 

zsűrielnök 

11. II. helyezett 

Díj: 

Felajánló: A XX. Bakony Néptánc 

Fesztivál szervezősége 

Díj: 1 éves Fok Magazin előfizetés 

Felajánló: Táncház Alapítvány 

Veszprém-Bakony Táncegyüttes – 

Veszprém 

Vez.: Kovács Norbert 

A Mezőségiek koreográfia kimagasló 

előadásáért. 

Németh Ildikó – 

zsűrielnök 

10. III. helyezett 

Díj: 

Felajánló: A XX. Bakony Néptánc 

Fesztivál szervezősége 

Díj: 1 éves Fok Magazin előfizetés 

Felajánló: Táncház Alapítvány 

Somogy Táncegyüttes 

Vez.: Turi Endre 

A Somogyi és bukovinai táncok 

hiteles eltáncolásáért. 

Németh Ildikó – 

zsűrielnök 

     
Átadás 

sor-

rendje 

Külön-díjak Díj megnevezése, felajánlója 
A díjat kapja (együttes neve, vezető 

neve) 

A díjat átadja (név, 

titulus) 

9. 

„Leg 

autentikusabb 

koreográfia” 

Díj: Meghívás a Jászberényi Csángó 

Fesztiválra 

Felajánló:Jászság Népi Együttes . 

Rizgetős Táncegyüttes – Vajdaság 

Vez.: Patyerek Csaba 

Szabó Szilárd 



8. Szólótáncosi díj 

Díj: Részvétel a Nemzetközi Csángó 

Táborban 

Felajánló:Jászság Népi Együttes  

Forgórózsa Táncegyüttes – Debrecen 

Vez.: Tóth János 

Sára Ferenc 

7. Szólótáncosi díj 

Díj: Részvétel a Nemzetközi Csángó 

Táborban 

Felajánló: Jászság Népi Együttes 

Babuszek Balázs – Zalai Táncegyüttes 

Vez.: Varga János 

Muszka György 

6. Szólótáncosi díj 

Díj: Részvétel a Nemzetközi Csángó 

Táborban 

Felajánló: Jászság Népi Együttes 

Papp András – Rába Táncegyüttes 

Vez.: Antal Áron 

Muszka György 

5. Szólótáncosi díj 

Díj: Részvétel a Nemzetközi Csángó 

Táborban 

Felajánló: Jászság Népi Együttes 

Patyerek Csaba – Rizgetős 

Táncegyüttes 

Vez.: Patyerek Csaba 

Németh Ildikó 

4. 

Martin 

Szövetség 

különdíja 

Díj: 

Felajánló: Martin Szövetség 

NYME-SEK Szökős Táncegyüttes – 

Szombathely 

Vez.: Molnár Péter 

Szabó Szilárd 

3. 

Martin 

Szövetség 

különdíja 

Díj: 

Felajánló: Martin Szövetség 

Forgórózsa Táncegyüttes – Debrecen 

Vez.: Tóth János 

Sára Ferenc 

2. 

Élő Forrás 

Hagyományőrző 

Egyesület 

különdíja 

Díj: 

Felajánló: Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület 

Sopron Táncegyüttes 

Vez.: Marácz István 

Kovács Norbert 

1. 

Élő Forrás 

Hagyományőrző 

Egyesület 

különdíja 

Díj: 

Felajánló: Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület 

Rizgetős Táncegyüttes – Vajdaság 

Vez.: Patyerek Csaba 

Kovács Norbert 

 
 

   



 
 

Nagy sikerű Fláre Beás koncert és táncház volt 

Szombathelyen 

A szombathelyi Szökős Táncegyüttes meghívására koncertezett a Fláre Beás a Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Klubjában, ahol az előadás után cigány táncházat is tartott a zenekar és két nagyecsedi 

származású táncmester segítője, Balogh Katesz és Horváth Pákó. 

A terem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel és hatalmas hangulat alakult ki. A Fláre Beás újra kiegészült 

Orsik Ferivel, így teljes hangzással szólalhattak meg a zenekar kedvelt számai. 

 



Ismeretterjesztő táncos előadás a somlójenői 

időseknek 

Rendezvény időpontja: 2014. november 21. 

Helyszín: Somlójenő Faluház 

Szervező: Somlójenő Polgármesteri Hivatal 

Érintettek létszáma: 60 fő 

Somlójenőben tartottunk idősek napi előadást november 21-én. A Falu nyugdíjasainak ünnepét a 

helyi kultúrház szervezte az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával. Az előadásban 

egyesületünk tagjai, Kádár Ignác, Nagypál Anett, Linczenbold Maximilián, Szabó Rubinka, Gaschler 

Beáta és Kovács Norbert vettek részt. 

A közönség nagy szeretettel fogadta a műsort, nagyra értékelve, hogy a hagyomány felé fordult az 

ünnepség. 

Az előadás azért fontos állomás számunkra, mert a Somló-környéki településeken ritka az értéket 

tükröző kulturális program.  

 

 

 



„Üzenet Haza” Erdély településeire 
 

Rendezvény időpontja: 2014. november 23-30. 

Helyszín: Erdély 

Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 3000 fő 

„Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentum Istentől való, 
és IstentőI való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, de a kő marad, a kő marad...” 
 

 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület összefogásával 
valósult meg az „Üzenet Haza” címet viselő programsorozat Erdély magyarlakta vidékein. 
Célunk, hogy előadásunkkal erősítsük azt a tudatot az ott élőkben, hogy értjük, érezzük, amit a 
magyar kultúra megőrzéséért tesznek. A program nem csupán egy előadás megrendezéséről szólt. 
Talán ennél is fontosabb volt a helyi emberekkel, civil szervezetekkel való kapcsolatok kialakítása, 
meglévő kapcsolataink megerősítése és az együttlét, beszélgetés, közös táncolás, muzsikálás átélése. 
A táncház módszer erdélyi vonulata lényegesen eltér a magyarországi divatoktól. A táncház valódi 
együttlét, élethű mulatság maradt, nem jellemzi a divatos magamutogatás, tudásfitogtatás, sokkal 
inkább a tudás átadása, gondozása. Ezeket az alkalmakat példának lehetne állítani a magyarországi 
nagyvárosok fiatal táncházas közönsége elé, akik a versenyt kötelező elemnek tekintik ezeken az 
eseményeken. 
 
Az utazás során hat előadást tudtunk megvalósítani, bejárva a régi Magyarország legtávolabbi 
területeit. Mindenütt előzetes egyeztetés alapján került megszervezésre a bemutató és annak 
közönsége, így magas létszámú nézőközönség előtt mutatkozhattunk be.  
A program résztvevői: 
Zagyva Banda (Turán működő országos hírű, öttagú népzenekar) Tagjai: Boda Gellért, Szabó András, 
Boda Márton, Mucsinyi Dániel, Tóth Sebestyén. 
Dulai Zoltán prímás (Duna Művészegyüttes) 



Kubinyi Júlia népdalénekes 
Kádár Ignác és Nagypál Anett néptáncosok, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes művészeti vezetői 
Kovács Norbert és Gaschler Beáta a Veszprém-Bakony Táncegyüttes művészeti vezetői 
Csatlakozott Hartyándi Jenő, a filmművészettel foglalkozó Mediawave Alapítvány igazgatója és Jörg 
Tibor, a Mediawave technikai vezetője. 
 
A túra állomásai: 
Gyimesfelsőlok  
Partnerünk a helyi hagyományőrző csoportok tagsága, személyes szervező Sára Ferenc néptánc 
mester. A rendezvényen részt vettek a gyimesi hagyományőrző táncosok, a Zerkula Emlékzenekar 
tagjai. 
Székelykeresztúr 
Partnerünk a Pipacsok Néptáncegyüttes egyesülete, személyes szervező László Csaba koreográfus. Az 
előadást a városban, egy kisszínházi előadóhelyen tartottuk, sok tánckedvelő fiatal ás a város 
értelmiségi közönsége jelenlétében. A műsort követően Rugonfalván folytatódott a táncmulatság és 
a közös dalolás helyi muzsikusokkal. 
Oroszhegy 
Partnerünk az oroszhegyi művelődésszervező, Páll Emese és a tánccsoportot irányító Márton Sándor. 
A szilvapálinkájáról híres székely településen a vártnál is nagyobb létszámú közönség jött össze. A 
nagy méretű kultúrház zsúfolásig megtelt nézőkkel, az előadás hatalmas sikert aratott. 
Csíkszereda 
Partnerünk a Hargita Székely Nemzeti Népi Együttes, személyes szervezőnk András Mihály igazgató, 
Miklós Katalin titkár. Az előadást a színházban tartottuk, annak nagytermében, melyet teljesen 
megtöltött a kiváló szervezőmunka. A város gyermek és felnőtt amatőr táncosai, hivatásos 
előadóművészei mellett a környék falvaiból érkezett érdeklődők tapsoltak az előadáson. A műsort a 
Hargita szervezésében zajló Csűrdöngölő táncház követte, amelyben gyerekek és felnőttek együtt 
táncoltak. A muzsikát csíki zenészek mellett a Zagyva Banda szolgáltatta. 
Kászonaltíz 
Partnerünk a helyi önkormányzat, személyes szervezőnk Lakatos Tamás kultúrházvezető. A program 
egy párhuzamos rendezvény miatt a szokásosnál kicsit korábban, 17.30-kor kezdődött, mely falusi 
körülmények között félelemre adott okot a közönség létszámát illetően. Nagy örömünkre félelmeink 
nem igazolódtak be, hiszen – bizonyára a jó szervezőmunkának köszönhetően – zsúfolásig megtelt a 
nézőtér. A közönség soraiban láthattuk a helyi néptáncos gyerekeket, fiatalokat, akik vastapssal 
jutalmazták az előadást. Szálláshelyünk a falutól távolabb, az erdő közelében fekvő gyönyörű helyen 
volt, amely tovább erősítette az itt kapott jó élményeket. 
Csíkszentimre 
Partnerünk a helyi Önkormányzat képviseletében Kozma István. Az előadás megkezdése előtt egy 
kiváló hely régi-zenei együttes tartott koncertet, mely szép hangulati töltést adott az estének. A 
zenekar a középkori zenei világot idézve „melegítette” fel a faluház nagytermét. Előadásunk itt is telt 
ház előtt zajlott, többen utánunk jöttek Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Csíkszentkirályról is. A 
műsort követően néhány idős asszony hosszasan várt arra, hogy a színpadra jöjjünk kellékeinket 
elpakolni. Az Isten áldását kérték a magyarországi művészekre. Talán ez volt a legjelentősebb 
visszajelzés. 
 
Összegezve elmondhatjuk, hogy az előadássorozat ismét elérte célját. Sokan kérték, hogy 
legközelebb látogassuk meg az Ő településeiket is. A program során szerezett élmények mély nyomot 
hagytak az előadókban is. Egyesületünk civil kapcsolatai tovább bővültek, erősödtek. Partnerséget 
kötöttünk az „Élő Szövet” szerveződés vezető tagjaival, több jelentős vidékfejlesztési és kulturális 
helyi kezdeményezés képviselőivel. A minket fogadó néptáncos, népzenész szervezetek számára 
meghívásokat adtunk át a jövő évi rendezvényeinkre. 
 



   
 

   
 

   
 

Az Üzenet Haza turné megvalósulását támogatta: 

                                          
 

A kiadvány a Földművelésügyi Minisztérium 
és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. 

 
 



Programjaink a közlejövőben 
 
 

Mikulás napi táncképzés, Dűvő 
koncert és táncház Kiscsőszön, 
december 6-án, szombaton, ifjúsági és 

felnőtt korosztály számára 
 

Jenői táncok – Hahn-Kakas István és Tombor Beáta 
Szucsági román forgatós – Kovács Norbert és Lőrincz Hortenzia 

 
 

Program:  
 
Érkezés 9.00-ig 
9.30-13.00 jenői táncok 
13.00-14.00 ebédszünet 
14.00-17.30 szucsági román forgatós 
17.30-19.00 vacsora szünet 
 
19.00 Dűvölet – a Dűvő zenekar 
koncertje 
20.00 Táncház, amíg a jókedv tart 
 
 

A képzésre való jelentkezés módja: 
E-mailen a cimbi@iplus.hu címre, a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével.  
Jelentkezési határidő: 2014. december 1. 
A képzés részvételi díja 4.000,- forint/fő. Lehetőség van étkezést, éjszakai szállást igényelni, 
melyek díja a jelentkezési lapon szerepel. 
A koncert és táncház belépődíja gyerekeknek 300,-, felnőtteknek 600,- forint. A képzés 
résztvevőinek ingyenes! 
Információ: +36-20-3786459, cimbi@iplus.hu  
www.hidakforum.hu , www.eloforras.eu  

A képzést az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület támogatja 
 

Szeretettel várunk benneteket! 
 

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


 

 



Dezső Disznó megint a Mennybe megy 
 

 

2015. február 7-én, 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 a térség néptáncosai, egyesületünk tagjai 
19.00 Disznótoros vacsora…, 
…ezt követően Farsangi bál 
 

 
 

A nap folyamán és az  
esti bálban a Fajkusz Banda muzsikál 

Minden érdeklődőt és bálozni vágyót szeretettel várunk. 
Belépődíj nincs! 

 



Farsangi néptánc képzés ifjúsági korosztálynak 

Magyarszentbenedeki táncok 

Kiscsősz, 2015. február 7. szombat 

 

Kedves Táncosok, Oktatók! 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez ifjúsági korosztályú (13-18 év) 
néptáncosok számára Kiscsőszön. 
A képzés időpontja 2015. február 7. 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: Magyarszentbenedeki táncok 
Oktatók: Molnár Péter és Györke Eszter (Szökős Néptáncegyüttes) 
 
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 
17.00 alakoskodó felvonulás a Falu utcáján, kiszebábú égetés a Kocsma előtt. 
18.00 Farsangi táncműsor (fellépnek a térség néptáncosai, muzsikál a Fajkusz Banda) 
19.00 Vacsora az estig maradóknak, majd bál 
 
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: 2015. január 25. 

 

 
 
 
 

mailto:cimbi@iplus.hu


Jelentkezési lap 
 

Farsangi képzés Kiscsőszön, 2015. február 7-én 
(Magyarszentbenedeki 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   …………………… 
 
 
 
 
       ……………………………………… 
                        aláírás 
 

 

 

 

 

 


