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Hidak Hírlevél márciusáprilisra
Az elmúlt időszak programjai
A vidéki kulturális élet helyzete, vidékfejlesztés
feladatai, lehetőségei vidéki szemmel
Tanácskozás Kiscsőszön
A program időpontja: 2015. március 19.
A program helyszíne: Kiscsősz, Ifjúsági Szálláshely
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 20 fő

Március 19-én, csütörtökön a társadalmi élet több területének szereplői gyűltek össze Kiscsőszön,
hogy az élő Forrás hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére helyzetelemző tanácskozást
folytassanak. A térségi politika képviselői (Megyei Közgyűlés elnöke, polgármesterek), vidékfejlesztési
szakemberek (Leader csoportok munkatársai, NAKVI munkatársai) és kulturális szakmai szervezetek
(egyesületek vezetői, jelentős vidéki fesztiválok szervezői) elemezték a jelenlegi helyzetet.
A program alapgondolatát az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület által tapasztalt működési
nehézségek, a politika által irányított változások adták. Az elmúlt években – közel egy évtized –
átgondolt építkezéssel sikerült Kiscsőszön és a szűkebb térségben (Somló környéke) olyan
hagyományos programsorozatot létrehozni, melynek a kulturális értékén kívül rengeteg hozadéka
volt a gazdasági, társadalmi folyamatokban is. Szálláshelyfejlesztések, szolgáltatásai beruházások
csatlakoztak, kialakult, erősödött a térség szereplőinek belső kapcsolatrendszere. A Leader
programokban a jelentős számú fejlesztésnél figyelembe vették a kulturális arculatot és a pozitív
változásokat. Talán ezeknél is fontosabb, hogy az állandósult – főként helyi gyerekeknek, fiataloknak
– szóló képzési programokkal, iskolai oktatással helyi társadalomfejlődési eredményeket értünk el.

A Kormány jól látható célja, hogy a vidéken élő emberek életkörülményeit javítsa, ezáltal élhetőbbé,
vonzóbbá tegye a falvakat, kedvet adjon a falusi gazdálkodási formák megerősítéséhez. E céljai
érdekében jelentős lépéseket tesz a támogatási lehetőségek bővítése terén is. A Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Miniszterelnökséghez csatolásával, a források újratervezésével nagy súlyt kapnak ezek
a fejlesztési területek. Ez így is van rendjén. Célszerű azonban figyelembe venni, hogy a vidéki élet
minőségének másik nagyon fontos feltétele a vidéki társadalom szellemi erőinek fejlesztése.
Gazdasági adatokkal is alátámasztható, hogy a műveletlen embercsoportok önmaguk fenntartására
sem képesek, nemhogy fellendíteni a helyi gazdaságot. Bizonyos vidékeken – így a Somló térségében
is – a mezőgazdaság önmagában nem elegendő a falvakban élők fenntartásához. Nagy jelentőséget
kap a turizmus, amelynek manapság alapfeltétele a kulturális programokon való részvétel
lehetősége. Az is jól látható, hogy az emberek egyre kevésbé értékelik az utazó tévésztárokat, akik
drágán, ócska playback műsorokkal hakniznak.
Kialakultak a térségek arculatát meghatározó, jelentős értéket hordozó, helyi hatású
programsorozatok, fesztiválok. A beszélgetésen igyekeztünk rámutatni, hogy ezeknek a
rendezvényeknek kis ráfordítási igényük mellett jóval nagyobb hozadéka lehet, mint az üzleti típusú
fesztiváloknak. Az üzleti fesztiválok általában egy konkrét időpontra összpontosítanak, majd a
hasznot „összecsomagolva” levonulnak a területről. Talán még azt is kijelenthetjük, hogy bizonyos
esetekben nagyobb a károkozás (környezeti károk, helyi fiatalok torzulása /alkohol, drog/), mint a
nyereség.
Az általunk létrehozott programoknál nagy különbség, hogy a szervezés helyi szervezeteken keresztül
történik, a helyi társadalom hagyományaira, kulturális érzékenységére alapozva, kihasználva,
lehetőség szerint fejlesztve a helyi infrastruktúrát. A fesztiváljaink csak csúcspontjai az egész évben
zajló tevékenységnek. Az éves munkának is jelentős hatásai vannak, tulajdonképpen ez alapozza meg,
hogy a kapcsolódó turisztikai fejlesztések (szálláshely, vendéglátás, stb.) életképesek maradjanak.
Tekintettel arra, hogy esetünkben az üzleti célok háttérbe szorulnak, nagyobb súlyt kaphat a
művelődés, a helyi emberek, a fiatalok nevelése, igényeinek, ízlésének alakítása. A Kiscsőszi
Pajtafesztivál, a Mediawave Fesztivál, a Hétrétország „köztivál” jó példát adnak arra, hogy a művészet
is nagy érték lehet a vidékiek számára, az emberek büszkék a sajátos helyi arculatot tükröző
programokra, látogatói, élvezői, használói lesznek az előzőleg csak felületesen ismert, vagy teljesen
elutasított művészeti területeknek. Érdemes megemlíteni, hogy programjaink teret adnak a helyben
termelt értékek, kézműves termékek, feldolgozott mezőgazdasági termékek népszerűsítésére,
értékesítésére.
Szeretnénk tehát felhívni magunkra a döntéshozók figyelmét. A Közművelődés a gazdaságorientált
világ mostohagyermekeként igen szerény forrásokkal van ellátva. A szakmai pénzosztó (pályáztató)
szervezetek (NKA, NEA…) országos viszonylatban szűkös keretekkel gazdálkodhatnak. Ehhez jön még
az a sajnálatos tendencia, hogy a vidéki pályázók valamiért képtelenek a budapestiekhez hasonló
súlyt képviselni. Jellemző, hogy a budapesti intézmények, szervezetek lényegesen magasabb
támogatási összegeket könyvelhetnek el.
A vidékfejlesztés forrásait az elmúlt években a szemfüles vidéki szervezetek kiaknázhatták (Leader,
MNVH). Az elmúlt két esztendőben ezek a források elakadtak. A Leader a tervezés szakaszában van,
az MNVH működése, finanszírozása, célrendszere változott. Mi pedig nehéz helyzetbe kerültünk. Az
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületen keresztül végigvezethető, hogy a problémák milyen súlyúak:

Az egyesület Kiscsőszön múzeumot működtet, mely teret ad a térség iskolásainak, óvodásainak a
hagyományok megismerésére, közösségi programokra. Művészeti Iskolát tart fenn, mely kizárólag
kisebb települések hátrányos helyzetű gyermekei számára biztosít közösségi művelődési lehetőséget.
Országos, nemzetközi képzéseket, programokat, táborokat bonyolít, melyek idegenforgalmat
generálnak. Az elmúlt években Kiscsősz legnagyobb munkáltatója lett, így családok megélhetése
múlik a működésén. Tevékenységéhez kapcsolódva felépült egy ifjúsági szálláshely, egy magán
panzió, négy falusi kulcsos ház került kialakításra, életben maradt a vegyesbolt és a vendéglátó
egység, turisztikai fejlesztést végzett Kispirit, népművészeti programokat bonyolít a környék összes
faluja, helyi néptánccsoportok alakultak. A kiadásai egy részét képes saját cél szerinti bevételeiből
finanszírozni, de – tekintettel arra, hogy nem üzleti céllal működik – támogatások nélkül hosszú távon
nem képes fenntartani a tevékenységét. A megszűnés esetén az elmúlt évek eredményei veszélybe
kerülhetnek. Munkánkhoz éves szinten egy közepes kategóriájú mezőgazdasági munkagépre eső
állami támogatás elég lehet (az elmúlt években a vidékfejlesztési keretekből programjainkra fordított
összegek 15-20 millió forintra rúgtak).
Úgy érezzük, hogy ezek az eredmények jelentős összefüggésben vannak azokkal a támogatásokkal,
melyeket előzőleg a vidékfejlesztés forrásaiból kaphattunk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy
a társadalmi életnek az általunk képviselt szelete méltatlanul kevés figyelmet kap. Különösen
érvényes ez azokra, akik nálunk is kevésbé képesek hallatni a hangjukat.
Kérjük a vidékfejlesztés képviselőit, hogy fordítsanak figyelmet ezekre a területekre is, hiszen
bizonyíthatóan szükség van a munkánkra, eredményeink kézzel foghatóak, nagy gazdaságélénkítő és
társadalomfejlesztő hatással bírnak.

Felvidék mesterei tanítottak Veszprémben
A program időpontja: 2015. március 20-21.
A program helyszíne: Veszprém, Városi Művelődési Központ
Szervező: Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Bakonyfolk
Baráti Kör
Érintettek száma: 60 fő

A Veszprém-Bakony Táncegyüttes, a Kis-Bakony Táncegyüttes és az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület közös szervezésében Veszprémben vendégeskedett a nagyidai Kupec Mihály és Kupec
Andrea. Az elismert néptánc oktató házaspár két napos magyarbődi táncképzést tartott a veszprémi
fiataloknak. A két együttes két különböző korosztályt képvisel, így a közös munka folyamán a fiatalok
megfigyelhették az idősebbek tánchoz való viszonyulását, példát kaphattak a táncolási formákról.
A képzés áprilisban megismétlődik, melynek eredményeként a mesterek egy közös koreográfiát
állítanak össze a két együttesnek. A táncszámot a csoportok májusi táncgáláján láthatja a közönség.

Táncháztalálkozó Münchenben
A program időpontja: 2015.03.21.
A program helyszíne: München
Szervező: Regős Táncegyüttes, partner: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 300 fő

A németországi néptánc élet képviselői vettek részt a március 21-én megrendezett Müncheni
Táncháztalálkozón. A program szervezője, házigazdája a helyi Regős Néptáncegyüttes, illetve a helyi
magyar közösség volt, a főszervező Bilicki Viktor, az együttes vezetője.
A rendezvény vendége volt az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület képviseletében Gaschler Beáta,
Kovács Norbert, a nap folyamán végig muzsikált a Dűvő Zenekar.
A táncház a magyar származású családok kisgyermekeinek szóló gyermek programmal kezdődött. Egy
órán át zajlottak a játékos, dalos tánctanulás népi játékai, melyeket végül egy nagy közös tánc
koronázott meg.
A gyerekek után az oktató párosok Magyarbőd (Felvidék) és Bogártelke (Kalotaszeg) táncait oktatták
a felnőtt közönségnek. Ezt követte a helyi néptáncegyüttesek és a magyarországi vendégek közös
gálaműsora, majd újra felpezsdült a hajnalig tartó táncház. Több száz magyar vendég töltötte együtt
az estét egy müncheni belvárosi vendéglőben.

Minden Magyarok Tánca 2015
A program időpontja: 2015. március 29.
Helyszín: Papp László Sportaréna, Budapest
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Táncház Egyesület
Érintettek száma: 5-6000 fő

Minden eddiginél nagyobb jelentkezői létszámmal és hatalmas sikerrel zajlott az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület által szervezett „Minden Magyarok Tánca” című program az Országos
Táncháztalálkozón.
A program célja, hogy a világ különböző pontjain élő magyar néptáncosok és népzenészek egy közös
színpadi bemutató formájában bizonyíthassák az Anyaország közönségének, hogy Ők is méltó módon
őrzik a néphagyományokat.
A Papp László Sportaréna küzdőterének nagyszínpadján, március 29-én délután került sor a közös
táncolásra, melynek előkészületei hónapok óta zajlanak. Árendás Péter népzenész segítségével előre
összeállítottuk a bemutató zenéjét, melyet internetről tölthettek le a távoli jelentkezők. Vasárnap
körülbelül egy órás megbeszélésen és próbán állt össze a száztíz felnőttel és negyven gyermekkel
bemutatott produkció.
A Bekecs zenekar vajdaszentiványi muzsikájára táncoltak az USA-ból, Kanadából, Uruguayból,
Brazíliából, Svájcból, Ausztráliából, Németországból, Ausztriából, Erdélyből, Felvidékről, stb. érkezett
magyarok. A zenekarhoz amerikai, kanadai muzsikusok is csatlakoztak. Mivel a program az „Aprók
Bálja” rendezvénycsomaghoz kapcsolódott, vendégül hívtuk a felvidéki Kis Megyer és Csilizke

Néptáncegyütteseket is. A gyerekek egy csodálatos csallóközi koreográfiát mutattak be. A
műsorszámokat több ezer néző látta az Arénában.

a Kis Megyer és a Csilizke néptánccsoportok

a Minden Magyarok Tánca felnőtt résztvevői

Tánctábor Kiscsőszön
A program időpontja:2015. április 11-12.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület- Zöldág Táncegyüttes Litér
Érintettek száma:42 fő

A litéri Zöldág Táncegyüttes tagjai tartottak tánctábort április 11-12-én, Kiscsőszön.
A táborban 4-14 éves korú gyerekek jöttek Szatmári táncokat tanulni, a gyerekek táncoktatója Kádár
Ignác és Baranyai Barbara volt. A tábor célja a gyerekek tánctudásának elmélyítése, bővítése.

A csoport érkezése után kicsit pihent, megnézték az állatokat, majd a helyi Művelődési házban
táncoltak ebédig.
A jóízűen elfogyasztott ebéd után lovas kocsikázás következett. A kicsiknek kézműves foglalkozást
tartott Kati néni, míg a nagyok visszamentek táncolni.
A fiuk a du. folyamán a maguk készítette papír repülővel és papírsárkánnyal játszottak az egyesület
udvarán.
A lányok lovacskáztak az ugrókötelükkel.
Az itt élő Mazsi kutya a gyerekek játszótársa lett, és együtt futkároztak.18-órakor vacsora, utána
közös mesefilm nézés következett. Másnap reggeli után ismét táncoktatás, majd hazautaztak
élményekkel gazdagodva.

Tavaszi felkészülő tánctábor Kiscsőszön
A program időpontja: 2015. április 2-3-4.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás hagyományőrző Egyesület – Veszprém-Bakony Táncegyüttes
Érintettek száma: 40 fő

A Veszprém-Bakony Táncegyüttes tagjai tartottak húsvéti tánctábort Kiscsőszön. A tábor célja egy új
színpadi program összeállítása olyan koreográfiákkal, melyek új színeket hoznak a táncosok szakmai
életébe is.

Az elmúlt fél évben a csoport több vidék anyagával is foglalkozott, ebből a táborban Tyukod
(Szatmár) és Bonchida (Mezőség) települések anyagai kerültek kiemelésre. A három napos program
eredményeként összeállt műsorszámokat május 15-én ismerheti meg a nagyközönség a veszprémi
Városi Művelődési Központban.

Hungarikum Ünnep Veszprémben
A program időpontja: 2015. április 18.
Helyszín: Veszprém Belváros
Szervező: Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 5000 fő
Kifejezetten rossz idő volt Veszprémben a népművészeti élet és a térségi értékek tavaszi ünnepén. Ez
a körülmény azonban nem okozott zavart sem a szervezésben, sem a lebonyolításban. Több, mint
húsz kiállító, vásározó képviselte a régióban előállított értékeket. Termékeikre nagy volt a helyiek
érdeklődése. A Kossuth Lajos utcán (belváros) felállított szabadtéri színpadon a veszprémi és
környékbeli néptánccsoportok szinte kivétel nélkül megjelentek és közel négy órás táncfolyammal
szórakoztatták a nagy számú közönséget. A csoportok egymásra is kíváncsiak voltak. A szervezők
étellel-itallal köszönték meg a fellépők áldozatvállalását.
A műsort mindvégig a kiváló Zagyva Banda kísérte.

Táncos hétvége középkorúaknak
A program időpontja: 2015. április 24-25-26.
Helyszín: Kiscsősz, Interaktív Faluház
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő
Vál, Sóskút, Diósd települések táncos lábú lakói érkeztek Kiscsőszre, hogy három napos táncos
hétvégét rendezzenek, emellett kikapcsolódjanak. A „hosszabb ideje fiatal” korosztályt képviselő
csapat kiváló hangulatban igyekezett elsajátítani a Küküllő-vidékének táncmotívumait. Lőrincz
Hortenzia táncpedagógus szervezte az eseményt, melyet lovas kocsizás, somlói borkóstoló túra is
tarkított. A tanítás folyamán Szásznagyvesszőt páros táncai mellett a férfiak „szegényest”, az
asszonyok Magyarlapádi karikázót tanultak.

A közeljövő programjai

XIII. „SZŰCS BÉLA” gyermek, ifjúsági, felnőtt néptánc-, népzenei- és
kézműves tábor
TORDAS
2015. aug. 25-29. (kedd estétől-szombat délelőttig)

Házigazda, szervező: Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Táncanyag:
Madocsai táncok, dunántúli játékok (óvodás kortól 10 éves korig)
Mérai táncok (ifjúsági, felnőtt korosztály)
Táncoktatás:
Németh Ildikó és Szabó Szilárd a tordasi művészeti iskola néptánc oktatói
Ifj. Zsuráfszki Zoltán a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze és Szabó Judit
Egyéb programok:
Esténként táncház, koncertek
Filmvetítés „Új régi hang” filmsorozat Dénes Zoltán népzenész, operatőr közreműködésével
Kézműves foglalkozások Kovács Erika kerámia művésszel
Népzeneoktatás iskolánk zenetanáraival.
Vonós: Kovács Márton
Furulya: Hegedűs István
Ének, citera: Fazekasné Domak Anikó
Meghívott zenekarok:
Magos zenekar, Tűz Lángja zenekar és iskolánk növendékei - Gatyamadzag zenekar, Tüzifa együttes
Részvételi díj: 15 000,- Ft/fő (csoportos kedvezmény 15 fő felett 10 %), amely napi háromszori
étkezést tartalmaz (kivétel az érkezés napján nincs vacsora), szállás lehetőség az iskolában saját
hálózsákban, matracokon. Iskolánk növendékeinek a részvétel ingyenes!
Jelentkezési határidő: 2015. július 15.
Jelentkezési cím: pillikek@gmail.com, vagy postai úton 2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Információ Németh Ildikó (+36 20/371-8653), Cselikovics Herta (+36 20/553-3523)
Támogatók:

KLIK Martonvásári tankerület
Tordas Község Önkormányzata

ÖRÖKSÉG TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOR
2015. július 27-30. (4 éjszaka, 5 nap)
Fadd-Dombori Gyermek és Ifjúsági tábor (7133 Fadd-Dombori, Dunasor 1.)
Tanít: Kocsis Enikő – Fitos Dezső harangozó díjas táncosok
Táborvezető: Matókné Kapási Julianna
Táncanyag: Kalotaszegi magyar és román táncok
Július 29-én, csütörtök 19 órakor a tanultak bemutatása és táncházi mulatság
külsősök részére is.
A tábor részvételi költsége: 24.000 Ft/fő,
mely tartalmazza az 4 éjszaka szállásdíját,napi háromszori étkezést,
az ágynemű és az idegenforgalmi adó összegét.
Beérkezés: 2015. július 27. (hétfő) 10.00 (első étkezés: ebéd)
Befejezés: 2015. július 30. (péntek) 14.00 (utolsó étkezés: ebéd)
Jelentkezés:
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület bartina@szekszardagora.hu
név, e-mail cím, telefonszám leadásával 2015. június 15-ig!

ÖRÖKSÉG TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOR
2015. július 27-30.

JELENTKEZÉSI LAP
Táncos neve:
címe:
e-mail címe:
telefonja:
születési ideje:
Együttes, ahol táncolni tanul(t):
Hány éve(t) táncol(t):

 
A tábor költségét, 24.000 Ft-ot 2015. június 15-ig az alábbi módon fizetem:
személyesen a Bartina irodában (Szekszárd, Szent István tér 10.) befizetem,
vagy
utalom a K&H Bank 10200050-46672195 számra, ez esetben kérjük a táborozó nevét a közlemény
rovatba feltüntetni!
(megfelelő aláhúzandó)
Dátum: 2015. ………………………
___________________________
táborozó neve
___________________________
személy ig. száma

Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
2015. október 10.
Tisztelt Pedagógusok, kedves Barátaink!
A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes lokális tevékenységén kívül, évek óta nagy hangsúlyt
fektet az elsősorban a Közép- Magyarországi, de az ország különböző részein és néhány a
határon túl működő néptáncegyüttesekkel való kapcsolattartásra és szakmai
együttműködésre. Ennek jó példája az idén már ötödször megrendezett Szilas Fesztivál,
melynek célja egy szakmai fórum létrehozása, a szakmai eszmecsere és találkozó
megvalósítása az ismerkedés és a közös együttlét szellemében.
Ennek tükrében az idei évben szeretettel meghívunk benneteket és tanítványaitokat a
Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes által megrendezésre kerülő Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncversenyre!
Helyszín: Budapest XV. kerület Szűcs István u. 45.
(Pestújhelyi Közösségi Ház)
Időpontja: 2015. október 10. szombat (várhatóan a délelőtti órákban lesz lehetőség próbálni
a zenekarral és délután kerül sor a bemutató műsorra)
A rendezvény kísérő zenekara a Tarsoly Zeneka., zenekarvezető: Bence Mátyás, Telefon: 06
30 3424294
A versenyzők szóló és páros kategóriában nevezhetnek.
Aranykeszkenős és Aranypaszományos táncos díjat nyerhetnek a zsűri által arra érdemes
versenyzők.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket a következő korcsoportok szerint:
csoport: 6-10 éves korosztály
csoport: 10-14 éves korosztály
csoport: 14-16éves korosztály
Az I. korcsoport szóló és páros jelentkezői egy szabadon választott táncanyag bemutatását
vállalják, két percben.
Páros kategóriában a II. és a III. korcsoport jelentkezői két versenyszámban mérettetnek
meg.
Kötelező táncok: somogyi ugrós( eszközös ugrós,páros ugrós)és friss csárdás bemutatását
vállalják két percben, illetve egy szabadon választott táncanyag bemutatását vállalják két
percben.
A szóló II. és III. kategóriában nevező versenyzők szintén két táncanyag bemtatását vállalják
két percben.

Kötelező táncanyag: somogyi eszközös ugrós (kanásztánc, seprűtánc, üveges tánc)
bemutatását vállalják két percben, illetve egy szabadon választott táncanyag bemutatását
vállalják két percben.
A bemutatott versenyszámokat 3 tagú szakmai zsűri értékeli, és ennek alapján kerül sor a
díjazásra.
A nevezési díj versenyzőnként 2000 Ft.
A jelentkezési határidő: szeptember 24.
A jelentkezéseket, valamint a felmerülő kérdéseket a szilasrp@gmail.com e-mail címre
várjuk!
A program részletes leírását és pontos időbeosztását a jelentkezés lezárása után küldjük.
A jelentkezéshez versenyszámonként a következő jelentkezési lapot kell kitölteni:

Jelentkezési lap
Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
2015. október 10.

Táncos(pár) neve, életkora:.......................................................................
Korcsoport:......................................................................................................
Együttes neve:................................................................................................
Felkészítő tanár neve:..................................................................................

Kapcsolattartó neve, email címe, telefon száma:...............................

Bemutatandó táncanyag:..........................................................................

