Hírlevél szeptember-október
Kedves Barátaink!
Új iskolai szezon kezdődött, melyben Egyesületünk nagy lépést tett a kisebb térségünk
néptánc ügyeinek fejlesztése terén. Sok nagy ívű terv jár az eszünkben, alig várjuk, hogy
ismét megjelenjenek a már megszokott pályázatok, megnyíljanak a vidékfejlesztés
csatornái… Kérdés persze, hogy mire számíthatunk?
A választásokra való készülődés jegyében a kormányzati intézmények teljes bénultsága volt
jellemző és az újraindulás sem sikerült valami bíztatóan. Bár kormányváltás nem történt,
mégis teljes átrendeződést tapasztalhatunk. A Leader egyesületek feladatai erősen
csökkennek, pénzosztó szerepüket várhatóan a megyék veszik át. A civil ügyeket magasan
felülírja a gazdaságfejlesztés. Új vezetők, új államtitkárok, új helyettesek, új pénzosztó
szervezetek kerültek képbe, akik most kezdnek ismerkedni a körülményekkel. A bevált
kapcsolatok mehetnek a fiókba, vagy a papírkosárba, kezdhetjük az újak felépítését. Milyen
jó lenne, ha ezt az időt a szakmára fordíthatnánk…! Meg kell tanulnunk, hogy a jó
munkához mindig jár a támogatás. A kérdés csak az, hogy elég jók vagyunk-e ahhoz, hogy
idejében megtaláljuk az új csatornákat, melyeken megszerezhetjük azt?

Ez a fotó bizonyítja, hogy nálunk él a hagyomány-őrzés…

Híreink a közelmúltból:
Felvidéki néptáncos gyerekek jártak Kiscsőszön –
iskolakezdési kikapcsolódás…
A szlovákiai magyar tájegység, a Csallóköz jeles néptánccsoportja töltött Kiscsőszön egy hosszú
hétvégét a borongós, esős szeptemberünk közepén. A Kis Megyer néptánccsoport negyven fővel,
szülőkkel, tanárokkal látogatott el hozzánk, hogy tánctudásban és lélekben erősítsék közösségüket. A
nagyobbak péntek estétől vasárnap estig gyakorolták Dél-Alföld táncait, miközben a kicsik népi
játékokat játszottak. A foglalkozásokat egyesületünk két kiváló fiatal tagja, Szabó Rubinka és
Linczenbold Maximilián tartotta.
Az esős idő sem akadályozta a jó hangulatot, hiszen tánc közben a pajtában bőven volt lehetőség
kimelegedni. Pesztericz Attila, egyesületünk munkatársa befogta két legnagyobb lovunkat, Hollót és
Sacit, így a fedett lovas kocsival útra kerekedhettek a gyerekek.
A programba egy kis esti táncház, mulatozás is belefért.

Új intézményt alapítottunk
Ünnepélyes tanévnyitó Devecserben

Egyesületünk újabb nagy lépést tett előre a térségünk kulturális életének és közoktatásának minőségi
javítása terén. Szeptember elsejével megkezdte működését az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola,
mely devecseri központtal, két kisvárosi és nyolc falusi telephellyel végzi oktatási tevékenységét. Az
iskola százhatvan tanulót toborzott. Legfőbb célunk a települési kisközösségek megerősítése, a
magyar néptánc megfelelő színvonalú oktatása. Pedagógusaink kiváló fiatal szakemberek, akik
kihívásnak tekintik az új iskola színvonalas működtetését. Művész előéletük megalapozza a szakmai
tudást.

Oktatóink:
Az iskola megbízott vezetője Török Sándor, oktatók Szabó Rubinka és Linczenbold Maximilián.
Az intézmény elindítása Devecser városának is nagy öröm, hiszen kistérségi központként szeretné
mindinkább támogatni a helyben maradó, megerősödő értékeket. Az indítást ünnepélyes megnyitó
keretében tudattuk a térség országgyűlési képviselőjével, polgármestereivel, iskolaigazgatóival,
közéleti szereplőivel és a sajtó munkatársaival.

Szabó Rubinka és
Linczenbold Maximilián
táncol

Dr. Kovács Zoltán
államtitkár mondja
el ünnepi
köszöntőjét

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék
újra meg újra meg nem szerzi magának.”
(Kodály Zoltán)

2014. szeptember 1-jén megkezdte működését az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
fenntartásában működtetett Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola. Újonnan megalakult
intézményünk képviselői fergeteges hangulatú táncházakkal toborozták a környékbeli
általános iskolák tanulóit, hogy minél több gyermek bevonásával kezdhessük meg munkánkat.
Legfőbb célunk, hogy a délutáni foglalkozások keretein belül a magyar néphagyomány
szellemében sajátos nevelési eszközökkel ismertessük meg a tanulókkal a magyar néptánc,
népzene, népi élet jellegzetességeit. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeknek egy olyan világot,
gondolkodásmódot mutassunk be, mely saját gyökereinken, a magyar néphagyományon
alapul. Oktatóink olyan magasan képzett szakemberek, akik a néptánc oktatásán kívül az
elődeinktől reánk hagyott szellemi javakat is kiválóan át tudják örökíteni a fiatal nemzedékre,
hiszen a hagyományos népi művelődés az élet minden vonatkozására kiterjed.
Az iskolánkba jelentkezett diákok a néptánc és folklórismeret órák keretein belül a
magyar nyelvterület tájegységeinek táncai közül évről-évre más-más táncokkal gyarapíthatják
tánctudásukat. A népi játékokban való részvétel aktív kikapcsolódást nyújt számukra. A
tánctanulás folyamata nagymértékben fejleszti a mozgáskoordinációs- és koncentrációs
készséget, így a diákok iskolai tanulását, felkészülését is megkönnyíti.

A toborzó rendezvények alkalmaival Sümeg, Gógánfa, Csabrendek, Somlóvásárhely,
Boba, Noszlop, Sümegprága és Devecser diákjai vehettek részt vidám hangulatú, a gyerekeket
szellemileg és fizikailag egyaránt megmozgató táncházakban. Iskolánk fenntartó
egyesületének képviseletében Kovács Norbert „Cimbi” ,Örökös Aranysarkantyús Táncos, a
Népművészet Ifjú Mestere és felesége, Gaschler Beáta néptánc pedagógus; Török Sándor, az
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, néptánc pedagógus,
Aranysarkantyús táncos; valamint Linczembold Maximilián Aranysarkantyús Táncos és
felesége Szabó Rubinka Anna Aranygyöngyös Táncos vezették a táncházakat. Minden
helyszínen rengeteg lelkes diák jelezte, hogy részt szeretne venni a néptánc és folklórismeret
órákon, ahol már leendő tanáraikkal is megismerkedhettek.

Családi Nap Ajkán
Ajka Városa adott otthont őszi családi napunknak, mely a néphagyományra épülő programok
kavalkádját sorakoztatta fel. Rendezvényünk szeptember 27-én, pénteken zajlott. Már a délutáni
órákban népi kézműves játszóházak, táncházak, interaktív előadások szórakoztatták az iskolából,
óvodából hazafelé tartó gyermekeket és szüleiket. A gyermek programokban vendégszerepelt a
sátoraljaújhelyi Garagulya Gólyalábas Kompánia. Kézműves foglalkozásokat a Veszprém Megyei
Népművészeti Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagjai tartottak. A színpadi
bábszínházat a Ramazuri Színház tartotta. Késő délután-este a térség gyermek néptáncosai, az ajkai
Apetka Néptánccsoport, a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, a Dűvő Zenekar tartottak színpadi
előadásokat, melyeket gyakori közös táncház színesített.
A program nagy érdeklődéstől kísérve zajlott.

Szüreti Mulatság a devecseri térség óvodásainak
A devecseri óvoda régi hagyományt követve idén is meghívta a térség kisebb falvainak óvodásait,
hogy együtt ünnepeljék a szüret befejezését: A közeli Nagy-Somlói Borvidék kiváló borai
megalapozzák a szüreti programot, melynek központjában természetesen a mézédes mustok és a
szürethez közhető játékos szokások, illetve a néptánc voltak. Egyesületünket és az Élő Forrás
Alapfokú Művészeti Iskola munkatársait kérték fel, hogy segítsünk a rendezvény megvalósításában.
Az óvodások zenés szüreti felvonulással köszöntötték a város lakóit, majd az óvoda kertjében
megtekintették a felnőttek táncműsorát. A megérdemelt ebéd előtt együtt játszottunk és táncoltunk
a kert pázsitján.

Továbbképzés Kárpátalján
Október elején három napos továbbképzést tartottunk Kárpátalján, Nagydobrony Községben. A
településen található gyermekotthon termeiben nyílt lehetőségünk arra, hogy a térség
néptánccsoportjainak vezetői és néhány tagja számára táncoktatást, módszertani tanácsadást
nyújtsunk. Kérésük Mezőség tánca volt, így a tájegység egyik híres faluja, Búza táncanyagát oktattuk.
Hosszasan beszélgettünk a Kárpátalja néptáncos és népzenei mozgalmának helyzetéről,
lehetőségeiről, a Pál Család által szervezett táborok, szakmai programok eredményeiről, a táncosok,
oktatók elképzeléseiről, reményeiről. A rendezvényhez társult a győri illetőségű Cifra Műhely
Közhasznú Kulturális Egyesület.
A programot a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület szervezte, támogatta.

Örökség Egyesület országos továbbképzése
Kedves Táncpedagógusok, Együttes vezetők!!
Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 2014. november 8.-án 10.00 órától országos szakmai
továbbképzést rendez Budapesten a Bihari Székházban (Akácfa u. 32.).
A szakmai nap címe: „Képességek és készségek fejlesztése a táncoktatásban”
A nap programja a mellékletben szerepel. Szeretettel várjuk mindazokat a táncpedagógusokat, akik
mindennapi munkájukat szeretnék minőségileg fejleszteni, olyan ismeretekre szeretnének szert
tenni, ami már más pedagógusoknál kiváló eredményeket hozott.
A szakmai napon az étkezésről mindenki maga gondoskodjon. Szendvicsebédet javasolunk.
A továbbképzés regisztrációs díja Örökség tagsággal rendelkező csoportok képviselőinek (igazolt
2014-es év tagdíjbefizetése!) 1000 Ft/fő, melyet a helyszínen kell fizetni. Nem tagoknak 2000 Ft,
szintén a helyszínen fizetendő.
A mellékelt adatlapot kérjük 2014. november 4.-ig a matokne.jula@babitsmuvhaz.hu címre
visszaküldeni.
A továbbképzésre, gyakorlathoz megfelelő tréningruhát szükséges hozni. A továbbképzésen való
részvételről, 6 óráról igazolást tudunk adni. Ezt kérjük előre jelezni a jelentkezési lapon!
A szakmai nap délutánján tájékoztatást kapunk a „Felszállott a páva” televíziós műsor folytatásáról,
amely a gyerekekről szól.
Érdeklődésetekben és együttműködésetekben bízva,
Üdvözlettel:
Matókné Kapási Julianna
szakmai alelnök
Szekszárd, 2014. október 7.

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
Országos Szakmai Továbbképzés
2014. november 8. szombat, 10.00-16.00
A továbbképzés helye: 1072 Budapest Akácfa u.32 Bihari Székház-próbaterem
Program:
10.00-12.30 Készségek és képességek fejlesztése a különböző táncos korosztályi csoportokban.
Elmélet és gyakorlat.
Előadók: Farkas Zoltán (Batyu) Harangozó díjas és Érdemes művész, módszertani stratéga, Tóth Ildikó
táncművész
12.30-13.00 Ebéd (otthonról hozott szendvics)
13.00-14.00 Alapvető módszerek a játéktanításban.
Előadó: dr. Sándor Ildikó néprajztudós, a Hagyományok Háza munkatársa
14.00-14.30 Az örökség programtervének ismertetése 2015-re.
Előadó: Csasztvan András elnök
14.30-15.45 „A PÁVA vonzásában….”
Előadó: dr. Balogh Júlia a „ Fölszállott a páva” vezető szerkesztője. Tájékoztató a gyerek páva
terveiről.

15.45-16.00 Összefoglaló
Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével elektronikusan a
matokne.jula@babitsmuvhaz.hu e-mail címen, november 4.-ig!!
Információ: Matókné kapási Julianna alelnök: 30/3050420
Örökség tagoknak a továbbképzés regisztrációs díja 1.000 Ft, nem tagoknak 2.000 Ft, melyet a
helyszínen kérünk befizetni.

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
Országos Szakmai Továbbképzés
2014. november 8. szombat, 10.00-16.00
1072 Budapest, Akácfa u. 32.

ADATLAP
Résztvevő neve:
Együttes, amelyet képvisel:………………………………………………………………………………………………………………
Résztvevő címe (irányítószám is!):
Elérhetőségei:
telefon:
E-mail:
Nyilatkozom, hogy a regisztrációs díjat a helyszínen befizetem.
A részvételről igazolást kérek-------------nem kérek.( megfelelő aláhuzandó)

VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. november 4.
(elektronikusan!!!)
e-mail: matokne.jula@babitsmuvhaz.hu

Kelt: …………………………………………………

………………………………………….
Adatlapot kitöltő neve

BAKONY NÉPTÁNCFESZTIVÁL
A hagyományokhoz hűen
Ajka, 2014. november 14-15.
A Dunántúl egyik legnépszerűbb néptánc fesztiválja ismét nagy érdeklődéstől kísérve zajlik majd.
Pénteken este az Ajka-Padragkút Táncegyüttes gálaműsorát tekintheti meg az ajkai közönség és a
már megérkezett vendég együttesek tagsága. A gálát természetesen mulatság zárja.
Szombaton egész nap zajlik a felnőtt együttesek fesztiválja, melyet rangos zsűri értékel. A
jelentkezések alapján ismét országos hatókörű és nagyon színvonalas rendezvény várható. A
fesztivál vendégei lesznek erdélyi hagyományőrző zenészek és táncosok, itt lesz a Háromszék
Néptáncegyüttes, a Heveder Zenekar, de természetesen a magyarországi zenei élet kiválóságai sem
fognak hiányozni.
Szervező (információ): Ajka-Padragkút Táncegyesület, Kádár Ignác. E-mail: zsukas@gmail.com

Karácsonyi gála Veszprémben
A Veszprém-Bakony Táncegyüttes a régi Város Művelődési Központ színháztermében tartja meg
szokásos karácsonyi gálaműsorát, melyet főként a veszprémi közönségnek szán. Emellett
természetesen szeretettel várják a néptáncot kedvelő vendégeket az egész megyéből. Jegyek a
VMK portáján válthatók a műsort megelőző időszakban
Programjaink támogatói

