Hírlevél a nyár első feléről
Tisztelt Hírlevél olvasók!
Egyesületünk rengeteg programot bonyolított a nyáron, melyek egymásra épülve, egymást
erősítve zajlottak. Sokat köszönhetünk partnereinknek és támogatóinknak, illetve a
hihetetlenül aktív egyesületi tagságnak.
Programjainkról terjedelmes tájékoztatást adunk, mely reményeink szerint nem untat
titeket. Kérjük, hogy segítsetek minket azzal, hogy rendezvényeinkre eljöttök,
szolgáltatásainkat igénybe veszitek.
Szeptemberben indul az iskola, mely nagyban érinti a mi munkánkat is, hiszen rengeteg
színvonalas művészetoktatási intézmény kezdi meg tevékenységét. Ősszel zajlik majd az
Országos Ifjúsági Szólótáncverseny, a Felszállott a Páva gyermek változatának televíziós
programja és rengeteg képzés, találkozó, fesztivál, melyek nem csak feladatot, de
találkozási, fejlődési lehetőséget is adnak.
A nyár további részére kellemes pihenést, örömteli szakmai programokat kívánunk nektek!

„Fordulj kispej lovam” Kulturális lovas túra és
Kiscsősztől Nemeshanyig
A program időpontja: 2015. június 15-20.
A program helyszíne: Veszprém-Zala megye
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 2000 fő
Az elmúlt két esztendőben Kiscsősztől északi, északnyugati irányban lovagoltunk. Hátra van még
tehát a keleti és a déli vidék, ahol bőven találhatunk olyan települést, amelyben még ismerik, vagy
éppen újra tanulják a régi hagyományokat.
2015-ben dél felé vettük az irányt és a tervezett távolságot is meghosszabbítottuk az eddigihez
képest. A túra összesen öt állomásból állt, egymástól nagyjából egyforma távolságra levő
településeket szemeltünk ki. Fontos, hogy mindenütt legyen olyan szervezet, aki – mint házigazda –
fogadja a túra résztvevőit és megszervezi, hogy az esti műsoron a helyi kultúra szereplőin kívül a
lakosság is minél nagyobb számban képviseltesse magát.
Első állomásunk Csabrendek, mely Sümeghez közeli település. A falu gazdag kulturális élete,
citerazenekara, dalköre, gyermek néptánccsoportjai arra engedtek következtetni, hogy jó közönsége
lesz a programunknak. Az előadást a Faluházban tartottuk június 15-én, hétfőn.
Zalaszántó, a Három Hegy Lovas Hagyományőrző Egyesület faluja. Az egyesület szervezi a Puszták
Népe lovas viadal egyik állomását, így biztosra vehettük, hogy a lovaink elhelyezése megfelelő módon
történik majd. A második nap így közel ötven kilométeres lovaglást jelentett, mely után igazán jól
esett az egy órás átmozgató táncolás, majd az esti nótázás, közös táncház a Kultúrházban, június 16án, kedden.
Tapolca-Diszel szintén jelentős lovas állomás volt. Vendéglátónk, Győrffy-Villám András 1996-2010-ig
volt a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke, 2010-től örökös tiszteletbeli
elnöke. 1996 és 2008 között a Katonai Hagyományőrzők Európai Uniója alelnökeként
tevékenykedett, ma is aktív lovas, lovardáját ezen a településen működteti. A programon felléptek a
helyi népdalkör tagjai, akik igazi házigazdaként fogadtak minket.
A festői szépségű Dörögdi Medencébe kalandozva Taliándörögdöt, a Művészetek Völgye egyik ismert
faluját vettük célba. A dörögdi közösségek kiváló szervezőereje és összetartása örökre emlékezetes
estét eredményezett június 18-án este.
Ötödik állomásunk Nemeshany, amely gyönyörű malmáról és Pajtaszínházáról is híres.
Nemeshanyban működik a Peregrinus régizenei együttes. Az előadást június 19-én tartottuk a
Pajtaszínházban, telt ház előtt.
A túra küldetése a lovas hagyományok népszerűsítésén túl a világ „földközeli” mivoltának
megvilágítása. Meglepő, hogy ma már a falusi emberek is eltévelyednek a fogyasztói társadalom
útvesztőiben. Elhiszik a tömegcikkeket és felfújt ételeket gyártó cégek agytompító reklámszövegeit és
helyi termelés helyett a multiknál vásárolják meg a húsféléket és a legegyszerűbb kerti zöldségeket,
gyümölcsöket is. Az ember és a természet régi jó viszonya is láthatóvá válik a túránk által, igyekszünk
felhívni a figyelmet a környezet szépségére, a kistelepülési közösségek fontosságára és nevelő
erejére, a magyar hagyományok és a hagyományos életpraktikák értékeire.

A túra megvalósítói
A túra résztvevői a magyar néptánc élet legkiemelkedőbb személyiségei, táncmesterek,
Népművészet Ifjú Mesterei, Aranysarkantyús táncosok. Célunk, hogy a hagyományos életmódú
gazdálkodó, vagy kulturálisan színes falvakat, kisvárosokat felkeresve felélesszük, ápoljuk a
helyben élő emberek magyarságérzetét, öntudatát. Szeretnénk esténként minden faluban a lovas
élettel is összefüggő táncos, népzenés előadást rendezni, melyhez zenész barátaink is
segítségünkre lesznek. Bízunk abban, hogy a helyi művészeti csoportok, néptáncosok, népdalkörök,
más hagyományőrzők is részt vesznek ezeknek a programoknak a megvalósításában.
Küldetésünknek tekintjük a lovas hagyományok, a lótartás ügyének népszerűsítését.
A túra résztvevői:











Balla Zoltán néptánc művész, pedagógus, a fóti Művészeti Szakközépiskola néptánc
tagozatának vezetője, a Kodály Kamara Táncegyüttes egykori tagja, a Népművészet Ifjú
Mestere.
Besenyő Gábor néptánc művész, tánctanár, koreográfus, a Magyar Állami Népi Együttes, a
Honvéd Együttes, a Kodály Kamara Táncegyüttes egykori tagja.
Farkas László néptánc művész, a Magyar Állami Népi Együttes egykori tagja, a
Népművészet Ifjú Mestere, Aranysarkantyús.
Ihász László néptánc művész, pedagógus, a többszörös fesztiváldíjas Homokbödöge
Néptáncegyüttes vezetője, koreográfusa.
Kádár Ignác néptánc művész, tánctanár, a Budapest Táncegyüttes egykori tagja, a
Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús, Év Táncosa díjas.
Kovács Norbert néptánc művész, tánctanár, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
vezetője, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús.
Szabó Szilárd néptánc művész, tánctanár, a Kodály Kamara Táncegyüttes egykori tagja, a
Népművészet Ifjú Mestere.
Végső Miklós néptánc művész, a Magyar Állami Népi Együttes egykori tagja, a Magyar
Táncművészeti Főiskola tanára, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús,
Harangozó díjas.
Hahn-Kakas István néptánc pedagógus, a Kodolányi János Főiskola Táncegyüttesének
vezetője, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús.
Erdélyi Gábor vállalkozó, lovas huszár, aki a lovas hagyományok nagy gondozója és
támogatója.

Nagy sikerrel zajlott a Táncos Tehetségek Tábora
A program időpontja: 2015. június 21-július 3.
A program helyszíne: Kiscsősz, Interaktív Faluház
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
Érintettek száma: 210 fő
Két héten át zajlott a Táncos Tehetségek Tábora.
A program évtizedes múltra tekint vissza, Magyarországról már szinte minden gyermek
néptáncegyüttesből érkeztek hozzánk vendégek. A tábor központja a kiscsőszi Interaktív Faluház és
környéke. A jelentkezők a falu házaiban, a nemrég létrejött közösségi szálláson és – idén először –
jurtákban laktak.
Az első táborba a jelenlegi magyar határokon belülről, Sóskútról, Ajkáról, Nagyigmándról, Sümegről
és a környék falvaiból érkeztek gyermekek, összesen több, mint hetvenen. A tábor a szokásos,
színvonalas szakmai programmal zajlott, kitűnő hangulatban.
A második programban kiemelt hangsúlyt kapott a határon túli gyermekek részvétele. Két nagy
létszámú csoportot is fogadtunk e célunk jegyében. A székelyudvarhelyi Boróka Néptánccsoportot
Kelemen Erzsébet tanárnő, míg a nagymegyeri Kis Megyer Néptáncegyüttest Mészáros Magdolna
néptánc mester kísérte el a táborba. A tábor különlegessége, hogy a egy felvidéki és egy székely
táncanyag volt a fő téma, így mindkét csoport megismerkedhetett a másik vidékének
tánckultúrájával. A néptánc mellett rengeteg kiegészítő programot élvezhettek a gyerekek. Kézműves
mesterek foglalkozásai mellett népi sportjátékok, környezetismereti kirándulás, zenekari koncert,
tűzugrás, táncházak tarkították a tábort.

A táborban résztvevő gyermekek számára nagy élményt jelentett, hogy távol élő, de hasonló
gondolkodású gyermekekkel ismerkedhettek meg. Programunkban olyan vetélkedősorozat is
szerepelt, amelyben a csapatok véletlen-szerűen választották ki tagjaikat. Így biztosak lehettünk
abban, hogy a gyerekek idegen társaikkal kell, hogy ismerkedjenek, együttműködjenek.
A tábort a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Leader és kultúra
Kiscsőszre látogatott a szilágysági Tövishát
Leader Egyesület küldöttsége
A program időpontja: 2015. július 2.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 80 fő
Negyven fős szilágysági küldöttség járt térségünkben, a GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület
meghívására. A vendégek a Tövishát Leader Egyesület tagjaiként azzal a céllal látogattak el hozzánk,
hogy jó példákat, módszereket, sikeres kezdeményezéseket lássanak a gazdaságfejlesztés területéről.
Több napos programjuk kiemelt eseménye volt a kiscsőszi látogatás.
A vendégek megtekintették az Egyesület és a helyi vállalkozások turisztikai fejlesztéseit, majd
belepillantottak az éppen zajló gyermek néptánc tábor oktatási programjába. Vacsora előtt
Egyházaskesző néptánccsoportja kedveskedett egy kis néptánc műsorral. A csoport tagjaként a falu
Polgármester Asszonya is fellépett. A közös vacsorát követően a táborban résztvevő gyerekek és az
Élő Forrás Néptánccsoportja tartottak előadást a vendégeknek. A jó táncokhoz a Zagyva Banda
szolgáltatta a jó muzsikát.

VI. Litéri Senior Néptánctalálkozó
A program időpontja: 2015. július 4.
A program helyszíne: Litér, Közpark
Szervező: Litér Önkormányzata, Litéri Zöldág Táncegyüttes Egyesülete, (Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület partner)
Érintettek száma: 1500 fő
Egyre nagyobb érdeklődés kíséri az immár hatodik alkalommal megrendezett Litéri Senior
Néptánctalálkozót, melyre idén július 4-én, szombaton került sor. A litéri Közparkban kialakított
Amfiteátrum színpadán szerepeltek a nagy számban összegyűlt csoportok. A fellépők nem
panaszkodhattak a közönség létszámára sem, hiszen közel ezer fős tömeg köszöntötte őket.

A programban szereplő együttesek:
Ezer Jó Forgatós Táncegyüttes – Mór
Berhida Táncegyüttes
Muskátli Tánccsoport – Pétfürdő
Alba-Regia Táncegyüttes – Székesfehérvár
Lencseszemek Asszonykör – Nemesvámos
Jókai Néptánccsoport – Budapest
Csepeli Öregtáncosok Együttese – Budapest
Cserdülő Néptáncegyüttes – Márkó
Koccintós Néptánccsoport – Budapest
Ringató Balaton Táncegyüttes – Balatonalmádi
Szárazág Táncegyüttes – Litér
A műsorokat követően értékelő beszélgetést tartottak a szervezők, mely alatt a devecseri Fláre Beás
Együttes adott nagy sikerű koncertet.
A programot hajnalig tartó táncház zárta, melyben Németh Dénes és zenekara muzsikált.

Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora
Kiscsőszön
A program időpontja: 2015. július 5-10.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 80 fő
Ismét sikeresen zajlott a már tíz éve megrendezett táborunk, melynek célközönsége főleg azokból a
fiatalokból és szakemberekből adódik, akik már magasabb szintre jutottak a tánctanulás és a
táncértelmezés terén. Hat napos táborunkban három tájegység sajátos táncanyagával
ismerkedhettek a hallgatók. A tájegységeken belül konkrét települések táncait választottuk, így is
emelve a szakmai értéket.
A tábor eljő két napján, július 5-6-án Kádár Ignác és Baranyai Barbara Nagyecsed táncait tanították. A
szatmári település bővelkedik régi nagy táncosokban, akik közül többen ma is élnek és néha
bemutatják tudásukat. A tábor végére éppen ezért meghívtuk a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv
Hagyományőrző Együttes tagjait.
A második két napos program a Duna mellékére, Madocsára kalauzolta az érdeklődőket. A madocsai
csárdásokat Szabó Szilárd és Németh Ildikó tanították.
A harmadik programrészben Busai Norbert és Busai Zsuzsanna eleki román táncokat tanított. A
program különlegessége volt, hogy az eleki román hagyományőrzők szintén a vendégeink voltak és az
éppen kezdődő Pajtafesztiválon együtt táncoltak a tábor résztvevőivel.

A táborban bármely napra lehetett jelentkezni. A hat nap alatt közel nyolcvan résztvevő táncolt az
Interaktív Faluház pajtájában, köztük a Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatának művész
hallgatói. A rendezvény kapcsolódott a Dűvő népzenei táborhoz és a Kiscsőszi Pajtafesztiválhoz is.
Esténként a zenei élet nemzetközi hírű kiválóságai adtak koncertet. Július 5-én Dresch Mihály és
Brasnyó Antal muzsikált. Hétfőn este a Honvéd Együttes egykori és mai táncosai mutatták be
Appelshoffer János „Bár emlékezete megmaradjon” című műsorát. Kedden a Duo Montanaro családi
zenekar koncertjét, szerdán Ferenczi György és a Rackajam népire fordított előadását, csütörtökön a
csornai Romungro Gypsi Band és a Szászcsávás Band muzsikáját élvezhették a hallgatók.

A táborban minden egyes napot kitűnő hangulatú táncház koronázott, melyben a Dűvő zenekar és a
tábor résztvevői muzsikáltak.
A tábor napi programja az alábbi volt:
8.00-9.00
9.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-tól

reggeli
táncoktatás
ebédszünet, csendes pihenő
táncoktatás
vacsoraszünet
esti koncert
táncház

Dűvő népzenei tábor Kiscsőszön
A program időpontja: 2015. július 5-10.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 80 fő
Nemzetközivé vált és országosan ismertté lett néhány év alatt a Dűvő zenekar kiscsőszi népzenei
tábora. Erdéllyel ellentétben Magyarországon mindössze néhány tábor ad lehetőséget arra, hogy a
népzene szerelmesei fejleszthessék önmagukat. A régi idők nagy Téka táborai, a Tükrös tábor, a Méta
tábor mellett úgy tűnik nagy létjogosultsága van a Dűvő zenekar táborának is. Az idei évben nagyon
magas volt a külföldről érkezett magyar népzenészek, zenerajongók létszáma. Összesen közel hetven
vonós zenész vett részt a táborban, ahol az erdélyi Szászcsávás és a kelet-magyarországi Szatmár
tájegység zenei világát tanulhatták az érdeklődők.
A hegedűt Hrúz Dénes és Hrúz Szabolcs tanították. Nagy Zsolt foglalkozott a brácsásokkal, Mohácsy
Albert pedig a nagybőgő használatának rejtelmeibe avatta be tanítványait. A tábor énekes vendége,
Kubinyi Júlia is sok tanítvánnyal büszkélkedhetett.
Az oktatás a falu és az Interaktív Faluház több helyszínén zajlott, párhuzamosan. A délelőtti és
délutáni foglalkozásokat követően vacsora előtt minden nap „összemuzsikáláson” adódtak össze a
megtanult harmóniák, dallamok.
Az esti órákban aztán a táncosokkal közösen, táncházban mulattak a táborozók.

XI. Kiscsőszi Pajtafesztivál
A program időpontja: 2015. július 8-12.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 5000 fő
A Pajtafesztivál alaphangulatát nagyban meghatározta, hogy a Kiscsőszön a fesztivál hetében zajlott a
Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora – Dűvő Népzenei Tábor. Így az első napok délelőttjei
néptánc-és népzeneoktatással teltek. A különböző helyszíneken gyakorló zenészek az ebédet
megelőzően minden nap Cimbi diófája alatt egyesítették tudásukat. Igazán egyedi élményt jelentett
a vendégeknek, amikor hatvan különböző korosztályú és nemzetiségű vonós egyszerre szólaltatta
meg hangszerén a magyar népzene hamisíthatatlan dallamait a Dűvő Zenekar vezetésével.

Az idén már öt naposra bővült programsorozatot szerda este Ferenczi György és a Rackajam „Egy
koncert, ami Kiscsőszre szól…” koncertje nyitotta. Az előadás után a vendégek és a táborozók
fergeteges hangulatú, hajnalig tartó táncházzal léptek át a Pajtafesztivál második napjára.
Csütörtökön elkészültek az állandó kiállítások. Bánhelyi József vidéki paraszti életet bemutató
nagyméretű fotói díszítették a kiscsőszi parasztházak ablakait a fesztivál ideje alatt. Az iskolakerti

sátorban három témában tekinthettek meg kiállításokat a látogatók. A Cifra Műhely kiállítása, a
Kalotaszegi Cifraszoba mellett a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület és az Élő Forrás Kézműves
mestereinek kiállítása és Bánhelyi József „Táncház” című fotókiállítása díszítette a nagysátrat. A
kiállító sátor különlegessége volt a nagyváradi „ruhaköltész”, Juhász Szép Anna kiállítása. A művész a
régi viseletekből modern ihletésű ruhadarabokat alkotott, melyek a Pajtafesztivál idején a sátorban
voltak kiállítva.

A Fláre Beás zenekar és családtagjaik a Vásártéren rendezték be „Cigány életképek és finomságok”
kiállításukat, ahol a látogatók hagyományos cigány ételeket is kóstolhattak a fesztivál ideje alatt. A
Nemzeti Művelődési Intézet Értékkiállítása, Magyar Értékek Vándortérképe és rendkívül látványos
játszótere is emelte az állandó kiállítások színvonalát.

Csütörtök este a Romungro Gypsy Band pajtakoncertje után a Szászcsávási Zenekar előadását teltház
fogadta Cimbi diófája alatt. A koncert utáni percekben az első szabad négyzetmétereket kihasználva
azonnal elkezdődött a tánc.
A fesztivál harmadik napján több helyszínen zajlottak a programok. A nemzetközi tábor zenészei
együtt húzhatták a Dűvő Zenekarral és a Szászcsávási Zenekarral, a tábor táncosai együtt rúgták a
port az Eleki Román Hagyományőrzőkkel. A Sümeg Táncegyüttes műsora után a Montreali Bokréta
Táncegyüttes vette birtokba a kocsma előtti teret. Boka Gábor János vitéz című előadásával
felnőtteket és gyerekeket egyaránt szórakoztatott. A nappali hőség csillapodásával a Megyer Sarja
Egyesület tagjai felnyergelték lovaikat, hogy a közönség bevonásával szórakoztató trükk-lovaglás
bemutatót tartsanak. Gyöngyi pajtájában Kubinyi Júlia és a Dűvő Zenekar lemezbemutató koncertjét
sokan kísérték figyelemmel, majd a Dobroda Zenekar előadása is hasonló sikert aratott. Az esti
táncházhoz a Sopron Táncegyüttes műsora, ezt követően pedig a székelykeresztúri Pipacsok
Néptáncegyüttes „Katonák” című darabja alapozta meg a hangulatot.

A legtöbb program a szombati napra jutott. Reggel friss tejet kóstolhattak az érdeklődők Üveges Zsolt
portáján, aztán a művész-politikus közéleti pikniken készült finomságokból mindenki kedvére
kóstolgathatott. A Kiscsőszi Hétpróbán 10 csapat mérte össze erejét, kreativitását, gyorsaságát és
tudását a vicces vetélkedőn. A kiscsőszi asszonyok igazán kitettek magukért, hiszen számtalan
ínycsiklandozó süteménnyel indultak a süteményversenyen, ahol a kóstoló után mindenki leadhatta
voksát a számára legkedvesebb sütemény mellé. A kánikulában jóleső hűvös levegő fogadta a
Peregrinus Együttes és a nyíregyházi Boróka Népdalkör előadására érkezőket a Katolikus
Templomban. Nehéz lenne felsorolni azt a rengeteg színvonalas előadást, ami közül a kiscsőszre

látogató vendégek választhattak szombaton. Este óriási táncgála és tüzes lovas bemutató zárták a
programokat, majd a kocsmánál ismét hajnalig folytatódott a táncházas mulatozás.
Vasárnap reggel az idei évben a Dunántúlon díjat nyert táncosok mérhették össze tudásukat a Pajta
Szólótáncosa versenyen, majd az ünnepi szentmise és a Templom előtti karikázó után Sallai Flórián és
Családja húzta a nótát az ebéd mellé. Ezután dalra fakadtak a térség népdalkörei. A kiscsőszi
programokat a Gázsa Zenekar és a Varjos Zenekar Koncertje zárta.
A Kiscsőszi programokon kívül szombaton a külhoni vendégek adtak műsort Kertán. A Montreali
Bokréta Táncegyüttes, az Eleki román Hagyományőrzők és a Székelykeresztúri Pipacsok
Néptáncegyüttes kápráztatta el a közönséget.

Vasárnap Iszkázon hét népdalkórus mutatta be tudását, az előadások után Juhász Erika és Zsákay
Győző értékelését hallgathatták meg a kórusvezetők.
Érdekes program volt a táncház-mozgalomban jól ismert filmes személyiség, Török Béla (Oldboy) által
rendezett parasztházi mozi, melyben a saját filmgyűjteményéből vetített érdekes táncfilmeket.
A fesztivál különlegessége, hogy kizárólag megfelelő minőségű, főként kézzel készített termékek és
élelmiszerek kerülnek bemutatásra, értékesítésre. A rendezvényen langalló, kürtőskalács, tea
különlegességek mellett a Somló kiváló borai is jelen voltak.
Vendégünk és partnerünk volt a Magyar Vöröskereszt is. A szervezet segítségével játszóházi
programok és az egészséges életmódot népszerűsítő tevékenység mellett véradás is zajlott.
Vendégeink kiemelkedő teljesítménnyel közel negyven adag vért adtak egyetlen délután alatt.

A rendezvényt támogatta:

Élő Értékhét a Somló-Ság Kulturális Tengelyén
A program időpontja: 2015. július 5-12.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 2500 fő
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hungarikum Klubja és önkéntesi köre is közreműködött
nagyszabású programsorozatunk lebonyolításában, mely szervesen illeszkedett a térségben zajló
kulturális események sorába. A rendezvénynek több vonulata volt.
Fontosnak tartottuk, hogy olyan értékek kerüljenek bemutatásra, amelyek immár a magyar kultúra
jelképei, szerepelnek a Hungarikumok, vagy a Nemzeti Értékek tárában. Természetesen a hozzánk
legközelebb álló Táncház módszer kapta a legnagyobb hangsúlyt, hiszen a néptáncra épültek
rendezvényeink.
Július 5-10-ig nemzetközi táborunk esti programjaiban a hagyományos táncházi formát valósítottuk
meg. A táncot ismerő, gyakorló vendégek mellett ki-ki kedvére megpróbálhatta a kezdő táncformákat
is, hiszen ebben a jelen lévő mesterek segítségünkre voltak. A táncházakat a Dűvő zenekar mellett
rengeteg kiváló zenész kísérte, hiszen párhuzamosan zajlott a Dűvő Népzenei Tábor.

Július 9-én, csütörtökön nyitottuk meg kiállításunkat, melynek leghangsúlyosabb elemei Bánhelyi
József fotóművész „Táncház” című képkiállítása és a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
kézműveseinek kiállítása volt. Az Egyesület több tagja büszkélkedhet a Népművészet Ifjú Mestere
díjjal, akiknek munkássága a Veszprém Megyei Értéktár része. A kiállítás a rendezvénysorozat teljes
időtartama alatt látogatható volt, rengetegen megtekintették. Különleges színt adott a Cifra Műhely
kalotaszegi cifra szoba kiállítása, amely egy kézzel festett mérai bútorzatot mutatott be. A pásztorélet
kézi eszközei és viseletei, a bakonyi pásztor kultúra jelent meg Juhász Imre, egykori pásztor
kiállításában.

A hét végére a Falu déli végén lévő udvarcsoportot egyetlen „Értékkertté” varázsoltuk. Szombaton és
vasárnap nálunk vendégeskedett a Nemzeti Művelődési Intézet és az általuk létrehozott Magyar
Értékek Vándortérkép, illetve a hozzá kapcsolódó játszóház. Az Intézet Veszprém megyei irodájának
munkatársai a helyben gyűjtött értékekből rendeztek be egy rögtönzött kiállítást. Mindkét

programrész nagy érdeklődésre tartott számot. A kiscsőszi és térségbeli értékeket Hungarikum
Klubunk gyűjtötte össze és mutatta be. Építészeti értékünk a kiscsőszi Római Katolikus Templom,
mely egész nap látogatható volt. Szombaton zenés áhitattal, vasárnap ünnepi szentmisével csaltuk be
a híveket és a látogatókat. Az udvarokban a Népművészet Ifjú Mesterei, Népi Iparművész barátaink
tartottak kézműves bemutatókat és foglalkozásokat. A kiscsőszi Kovács Tiborné gyógynövény
ismereteiből adott ízelítőt, Szűcs Lajos kovácsmester patkót készített. Szombaton kora délután
megrendeztük a kiscsőszi Búcsúi Sütemények versenyét, melyben szerepet kapott a Kiscsőszi
Nyújtott Kőtt is, a helyi értéktár egyik finomsága. A sütemények mellé kiscsőszi artézi vizet kínáltak a
helyi asszonyok.

Szombati főzőversenyünk alapanyaga a szürke marha volt. A csapatok a közélet és a kultúra
képviselőiként készítették el ételkülönlegességeiket, melyeket – nagy mennyiségük ellenére – néhány
perc alatt elkapkodott a közönség. A főzésben a művészek mellett a térség polgármesterei és a
GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület vezetői is részt vettek.
A két napos forgatag vendége volt a Herman Ottó Intézet is, akik nemrégiben történt
megalakulásukat népszerűsítették és szakmai fórumot is tartottak.
A kiállítások helyszíneit erre az alkalomra alakítottuk ki. Kiváló rendezvénystábunk és önkéntes
csoportunk közösen építette fel a standrendszert, saját kezűleg készítették el a kecskelábú asztalokat
és padokat.

A rendezvény a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával zajlott.
Partnerünk és támogatónk volt a Nemzeti Művelődési Intézet

Hidak Magyar – Magyar Kulturális Találkozó
A program időpontja: 2015. június 28 – július 19.
A program helyszíne: Kiscsősz – Kerta – Somló
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 2000 fő
Hidak programunk 1996 óta zajlik. Célja az anyaországi és a határon túli magyarság összefogása,
közös kulturális események, szakmai programok bonyolítása. Az idei esztendőben több részesemény
keretében több száz határon túli és távoli országokban élő magyar látogatott el hozzánk, hogy
hosszabb-rövidebb ideig részt vegyen képzésünkön, rendezvényünkön.
A program június 28-ától július 18-áig zajlott. Az első szakaszban gyermek csoportokat fogadtunk a
Felvidékről és Erdélyből. A felvidéki Nagymegyer város művészeti iskolásai 32 fővel érkeztek
pedagógusok, szülők kíséretével. A csoport vezetője Mészáros Magdolna. Székelyudvarhelyről
negyven gyermek érkezett, akik a Boróka Néptáncegyüttes tagjai. Vezetőjük Kelemen Erzsébet
tanárnő. A gyerekek hat napot töltöttek Kiscsőszön, ezalatt a két térség táncaival ismerkedhettek 3-3
napon át. A felvidéki Gömör tájegység fent-hangsúlyos, szökellő, verbunkos, eszközös táncai mellett
tanulhatták a székelyek stílusban erősen eltérő forgatós táncait is. Mestereik a Kassa környéki
Nagyidán élő Kupec Mihály és Kupec Zsófia, illetve a Csíkszentdomokosról származó híres táncos
Kádár Ignác és párja, Baranyai Barbara voltak.

A következő héten érkeztek a felnőttek. Szintén hat napos időtartamú nemzetközi műhelymunkára
invitáltuk a tánc és zene kedvelőit. A közismert Dűvő zenekar tanította a hangszeres zenét, melynek
témája az erdélyi Szászcsávás és a kis-magyarországi Szatmár zenevilága volt. A táborba a hazai
érdeklődői kör mellett Kanadából, Japánból, USA-ból, Németországból, Ausztriából, Hollandiából,
Kárpátaljáról érkeztek hallgatók. Egyetlen kivétellel mindannyian magyarok voltak. A zeneoktatással
párhuzamosan néptánc tanítás zajlott hazai táncmestereknek és gyakorló táncosoknak, akik
esténként együtt táncházaztak a zenészekkel, nagy hangulatot kialakítva.

Július 9-12-ig a Kiscsőszi Pajtafesztivál keretében több határon túli és távoli magyar hagyományápoló
csoport vendégeskedett Kiscsőszön. Három év után ismét eljött hozzánk Montrealból (Kanada) a
Bokréta Néptáncegyüttes, a közeli Szlovéniából, Lendváról a Muravidék Néptáncegyüttes, Erdélyből a
székelykeresztúri Pipacsok Táncegyüttes. A Kiscsőszi Pajtafesztivál nyitó gáláját a Pipacsok
Táncegyüttes „Katonák” című előadása koronázta meg, mely hatalmas sikert aratott a nagy számú
közönség soraiban. Meglepően magas színvonalú, szívet melengető műsorokkal mutatkoztak be a
montreali és lendvai csoportok is, akik a Pipacsokkal és az Eleki Román Hagyományőrző Együttessel
közösen a közeli Kerta településen is megcsillogtatták tánctudásukat.

A zenész és énekes hagyományőrzőket is kiemelkedő vendégek képviselték. A zenei műhely
témájához kapcsolódva hívtuk meg a híres Szászcsávási Zenekart, akik a régi mesterek felállásában
érkeztek és három napon át muzsikáltak a rendezvényen. Szóló énekesként Moldvát képviselte
Ambrus Gyula, aki szintén régi barátunk, ismerősünk. A felvidéki népzenei élet képviseletében
muzsikált nálunk a Varjos zenekar és csodálatos koncertet adott a pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház
Zenekara is.

Július 13 – 19-éig újabb műhelymunkát folytattunk, melynek résztvevői a Bécsben élő magyarok
voltak. Kiscsőszi látogatásukat részben kikapcsolódásnak szánva naponta 3-5 órában foglalkoztak a
felvidéki Magyarbőd település néptánc és népdalkincsének megtanulásával. Mestereik a pozsonyi Ifjú
Szívek Táncszínház két fiatal művésze, Szabó Rubinka és Linczenbold Maximilián voltak.
Július 18-án a Somló Hegyen koronáztuk meg a programsorozatot. A rendezvény a családias kulturális
együttlét jegyében került lebonyolításra a Somló boros gazdáinak összefogásával, segítségével. A
helyi programok szervezői Balogh Zsuzsa és Zsoldos László bortermelők mellett Somlószőlős vezetése
voltak. A programban a térség néptáncosaival és határon túli vendégeinkkel adtunk közös
gálaműsort, miközben megjelentek a térség borászati, gasztronómiai és egyéb kulturális értékei is az
eseményen.

Kiscsőszi Délibáb
A program időpontja: 2015. július 13-19.
A program helyszíne: Kiscsősz, Somló
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 40 fő
Hidak programunk kapcsán Kiscsőszön vendégeskedett az ausztriai magyarság kiemelkedő kulturális
csoportja, a bécsi Délibáb Néptáncegyüttes. A csoport július 13-ától július 19-éig tartózkodott nálunk.
Céljuk, hogy a magyar néptáncos és a néphagyományt családi szintem is igyekezzenek a bécsiek
számára érdekessé tenni. A táborozásra így nem csak az együttes tagjai jöttek, hanem ismerős
családok kisgyermekekkel, nagyszülőkkel. A tábori program több részprogramból állt. Bors Erika a
gyermekekkel és szüleikkel gyermekjátszót tartott minden délelőtt a közösségi szálláshely termében.
A néptánc foglalkozások a Múzeumpajtában zajlottak. Az együttes új koreográfiákat szeretne az ősz
folyamán összeállítani. Ezeknek a műsorszámoknak a táncanyagával ismerkedtek a próbákon. Török
Sándor Bonchidai táncokat, Linczenbold Maximilián és Szabó Rubinka pedig magyarbődi táncokat
tanítottak.
A tábor teljes időtartamában jelen volt Nagy Albert prímás és zenekara, akik mindvégig élő
muzsikával kísérték a próbákat, esténként pedig a táncházban húzták a talpalávalót.
18-án este nagy sikerű előadással mutatkoztunk be a somlói Séd-dülöngélő fesztiválon.

Néphagyomány, bor a Séd-Dülöngélő Fesztiválon
A program időpontja: 2015. július 18.
A program helyszíne: Somló
Szervező: Somlói borászatok, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (partner)
Érintettek száma: 2000 fő
Újszerű kezdeményezésként idén a Somló oldalában kerültek megrendezésre a régebben a dobai
kastélyparkban megszokotthoz hasonló koncertek és kulturális programok. Zsoldos Lászlónak és

Balogh Zsuzsának sikerült elérnie, hogy a szőlősi oldal borászai összefogjanak és szervezetten nyissák
meg pincéiket. A programok a pincék előtti tereken zajlottak. Egyesületünk néptánc gálát tartott a
Somlió Birtok nagy színpadán. A bécsi délibáb Néptáncegyüttes mellett egyesületünk táncmesterei és
a kertai gyermek néptánccsoport szerepelt a műsorban.
Hidegvérű lovainkkal és hagyományos lovas kocsinkkal a lovas értékeket, a lovas hagyományt
igyekeztünk népszerűsíteni. A nagyszabású program késő estig tartott. A látogatói létszám a nagy
meleg és a délutáni vihar ellenére is kiemelkedően magas volt. Tapasztalhattuk, hogy a Somló
vendégei valóban a magas szintű kultúrát látják szívesen.

Megyék közti kapcsolat
Kiscsőszön táboroznak a győri Etalon Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei
A program időpontja: 2015. július 20-26.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Etalon AMI
Érintettek száma: 60 fő
A győri Etalon AMI diákjai a Dunántúl talán legeredményesebb táncosai. A szakmai versenyeken,
egyéni, vagy csoportos formában mindig nagy sikereket érnek el. Az itt tanuló diákok adják a
Felszállott a Pávában döntősként szerepelt Rába Néptáncegyüttes utánpótlását.

A gyerekek hat nap alatt új táncanyagokat gyakorolnak és emellett lehetőségük nyílik a falusi világgal
való ismerkedésre is.
A csoport mesterei Delbó Eszter és Antal Áron. A programban esténként táncházak is szerepeltek,
hiszen jelen volt Németh Dénes prímás és zenekara is.

Táborok a Nemzeti Tehetség Program
támogatásával és a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0067
projekt keretében
„Egymás szemében”
Tehetséggondozó tábor hátrányos helyzetű
gyerekeknek
A program időpontja: 2015. június 15-20.
A program helyszíne: Kiscsősz, Interaktív Faluház
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő
Hat napos tábor keretében mutattuk be 30 vegyes származású (cigány és magyar) kisgyermeknek a
két kultúra különbségét és rokonságát. A táncok és zenék, dalok megismerése mellett az együtt
töltött idő is erősítette a másik elfogadásának érzését.
A táborban a tolerancia volt az elsődleges. A gyermekekben néhány nap után fel sem merültek a
származásbeli különbségek.
A táborban sokszínű tematika alapján, nagyon hasznosan telt az idő. A program alapja az eltérő
kultúrák megismerése a dalokon és táncokon keresztül. Ezek mellett rengeteg képességfejlesztő,
környezetismereti és egyéb közösségi program zajlott.

Hagyományőrző témahét
A program időpontja: 2015. június 20-25.
A program helyszíne: Kiscsősz, Interaktív Faluház
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő
Egyesületünk TÁMOP pályázatnak köszönhetően bonyolít egy programsorozatot, mely a térség
három hátrányos helyzetű településének általános iskoláiban tanuló gyermekek számára biztosít
különleges fejlesztő programokat. Gógánfa, Somlóvásárhely, Noszlop általános iskoláinak tanulói
jelentkezhettek táborunkra, ahol a magyar néptánc fortélyait, figuráit és magyar népdalokat is
tanulhattak a gyerekek. A táborban nagy szerepet kaptak a kézművesség programjai. A
néphagyományra alapuló kézi mesterségek legkülönbözőbb fajtáival ismerkedhettek meg a
táborozók. Hagyományos népi sportjátékok és ügyességi játékok is részét alkották a tábornak. A
gyerekek az utolsó napon táncház és gálaműsor keretében mutatták be tudásukat. Délután játékos
vetélkedő formájában elevenítették fel a megszerzett ismereteket.

Környezettudatos életmódra nevelő Ökotábor
A program időpontja: 2015. június 25-30.
A program helyszíne: Kiscsősz, Interaktív Faluház
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő
A pályázattal érintett három telephelyről érkeztek a második témahétre is a gyermekek. A tábor
tematikája eltért az előzőtől, itt a fő szakmai terület a környezettudatosság, a környezetvédelem, az
egészséges életmódra nevelés volt. A gyerekek számos érdekes programban vehettek részt, melyek
során különleges ismereteket szereztek. Erdei kirándulás alkalmával ismerkedhettek meg az erdőkmezők növény és állatvilágával, a gazdálkodás formáival, a vadgazdálkodással, a térségben élő állatés növényfauna világával. Növény és állatfelismerő vetélkedőn vehettek részt. A programot Borbács
László helyi gazda segítette. Borbács Magdolna a ház körül található, biokerti formában nevelkedett
növények konyhai felhasználásáról tartott előadást, bemutatva a falusi finomságokat. Kovács Tiborné
a kerti, mezei és erdei gyógynövények hatásairól beszélt, emellett gyógyteákat, frissítő teákat
kóstoltatott a gyerekekkel. Kisebb-nagyobb programjaink során mindvégig a környezet és az ember
harmóniáját helyeztük előtérbe.

Dunántúl Népi Kommandó a Művészetek
Völgyében
Program időpontja: 2015.08.01.
Program helyszíne: Kapolcs
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület
Érintettek száma: 300 fő

Dunántúl kiemelkedő táncosai időről-időre összejönnek, hogy életen át szerzett tánctudásukkal
szórakoztassák közönségüket és önmaguknak is örömet szerezzenek. A szervezést az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület vállalta magára. Célunk, hogy olyan különleges eseményeken mutatkozzon
be az alkalmi táncegyüttes, amely szervezését, közönségét, szellemiségét tekintve is méltó a
különleges társaság fogadására. A tánccsoport összetétele mindig attól függ, hogy a szélesebb baráti
körből kinek van ideje, lehetősége, kedve részt venni a műsorban. Természetesen csak kiemelkedő
táncmestereket keresünk fel. Kapolcson bemutatott műsorunk előadói: Hahn Kakas István és Tombor
Bea Székesfehérvárról, Molnár Gábos és fiai Gergely és Benedek Ősiből, Simon Gábor, Simonné Varga
Diána, Varga István és Vargáné Földházy Ildikó Veszprémből, Kovács Krisztián Litérről, Linczenbold
Maximilián és Szabó Rubinka Iszkázról, Kovács Norbert és Gaschler Beáta Kiscsőszről.
A másfél órás előadást az önfeledt improvizáció jellemezte, mely elnyerte a közönség tetszését, a
műsor nagy sikert aratott. Muzsikált Németh Dénes és zenekara.

Kulturális üdvözlet a határon túli magyaroknak
Erdély és Kárpátalja magyar településein tartott előadásokat a
Veszprém- Bakony Táncegyüttes
A program időpontja: 2015. július 30-augusztus 9.
A program helyszíne: Erdély, Kárpátalja
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Pipacsok Néptáncegyüttes, Kárpátaljai
Népfőiskolai Egyesület
Érintettek száma: 3000 fő
Tíz napos előadássorozattal ajándékozta meg Székelyföld és Kárpátalja magyarok lakta településeit
Veszprém Város kiemelt néptáncegyüttese. A turnét az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, a
székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szervezte és
támogatta. Az utazás forrásai részben a tánccsoport bevételeiből, részben a Magyar Állam

Kárpátaljára biztosított támogatásából, részben pedig az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
hozzájárulásából származtak. Az együttes szállását és étkezését a befogadó települések biztosították.
Augusztus elsején Székelykeresztúr fogadta az Együttest, ahol a Keresztúr nevű települések
találkozója zajlott, így több magyarországi helyiség is képviseltette magát. A közel négy órás néptánc
gála kiemelt vendége volt a veszprémi csoport. Az előadásban a magyar nyelvterület tájegységein
kalandozva mutatták be a táncosok Felvidék, az Anyaország és Erdély táncait. A programra szinte az
egész város ellátogatott, a néptánc gála hatalmas sikert aratott. Udvarhelyszék jelen lévő
táncegyüttesei székely falvak táncaival szórakoztatták a közönséget. Az esti órákban László Csaba
(Erdély híres koreográfusa) és felesége László Lujza fogadta a társaságot. Kúriájuk pincéjében a sófalvi
hagyományőrző zenészek muzsikájára szólt a nótaszó és zengett a tánc.

Székelykeresztúron a parkban…,

…és a színpadon

Vasárnap a szilvapálinkájáról méltán híres Oroszhegy településen tartottak matiné előadást a
veszprémiek, akik ezt megelőzően részt vettek a vasárnapi „nagymisén”, ahol a Plébános úr külön
kérte a híveket, hogy látogassanak el a bemutatóra. A műsor telt házzal, nagy sikerrel zajlott, az
Együttes meghívást kapott a 2016. évi Szilva Napokra.
Különleges meglepetés volt, hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület régi barátai, Argentína és
Uruguay magyar néptáncosai is Erdélyben kirándultak, így két napra csatlakoztak az Együtteshez. A
parajdi sóbánya meglátogatását követően Orbán László, Amerikában élő népzenész látta vendégül a
csoportot Alsó-Sófalván.

A parajdi sóbányában Argentín és uruguayi barátainkkal,

Orbán Lászlóval Sófalván

A keddi napon Gyergyóba vezetett a csapat útja, ahol egy festői szépségű nagyközség,
Gyergyóremete volt a meghívó. A település felismerte a helyi néphagyományban rejlő erőt és komoly

lépéseket tett a népzene, néptánc újra élesztéséért. Négy éve megrendezik a Gyergyóremetei
Néptánc és Népzenei Tábort, melynek idén közel kétszáz vendége volt. A táborban kizárólag a helyi
hagyományokkal ismerkednek a térség településeiről érkező gyermekek és fiatalok. A kezdőket,
haladókat külön csoportokban tanítják a mesterek. A táborozók mellett sok helyi lakos is kíváncsi volt
a veszprémiek gálaestjére. A szépen felújított, modern színházteremben zsúfolt nézőtér előtt
mutatkozott be az Együttes. Magyarbődi, Észak-Mezőségi és Küküllő-menti táncaikkal nagy sikert
arattak a szakértő közönség körében. Gyergyóremete polgármestere, Laczkó-Albert Elemér a
színpadon mondott köszönetet és kérte, hogy a jövőben is folytatódjon ez a kulturális
együttműködés.
Szerdán a Sóvidék talán legeldugottabb településére, Pálpatakára utazott a csapat. A Korond feletti
fennsíkon elterülő tanyavilágba 7 kilométernyi kavicsos út vezet, mely próbára tette az
autóbuszvezető képességeit. A mesébe illő tájnál talán csak a pálpataki emberek lelke lehet szebb.
Nagy szeretettel gondoskodtak az együttes tagjairól, akik közben kiegészültek Pirkadat Péter
(magyarosított név), San Diegoban élő ismerősükkel, aki keresi, kutatja a magyar hagyományt. Az esti
előadást fejés után, este kilencre hirdették. A közönség az esti munkákat követően valóban
megjelent a közel száz éves kultúrházban. A lelkes pálpatakiak vastapssal jutalmaztak minden
műsorszámot.
A hét második felében Kárpátaljára utaztak a táncosok. A Veszprém-Bakony Táncegyüttes második
alkalommal turnézik ezen a vidéken. Látva a térségben élő emberek nehéz helyzetét, a csoport nagy
súllyal kezelte utazásának ezt a szakaszát. A kárpátaljai magyarság igazán megérdemli, hogy
szellemben, lélekben erősítést kapjon. Erre szolgáltak az itt bemutatott műsorok. Az utazást
megelőző hetekben a néptáncosok meglepetés táncokkal járták Veszprém és a Balaton part utcáit,
ahol rögtönzött gyűjtést rendeztek. Táncaikat tetszés szerint jutalmazhatták az érdeklődők. Az így
összetáncolt összeget a Veszprémi Continental vállalat és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
adományaival együtt a nagydobronyi árvaház képviselőjének adta át az Együttes. Az intézmény
gondos vendéglátással viszonozta az ajándékot.
A csütörtöki napon Tiszapéterfalva volt az úti cél. Ezen a településen él a Kokas Család, akik kiváló
népzenei és néptáncos tudással, nagy lelkesedéssel terjesztik a népi kultúrát. A Kokas Károly vezette
Kokas Banda a Kárpátalja legismertebb népzenekara. Ifjabb Kokas Károly és Kokas Erzsébet a helyi
táncok jó ismerői. Küldetésüknek tekintik a magyar gyermekek közösségbe formálását, a néptánc,
népzene tanítását. Nagy szeretettel fogadták a táncegyüttest, amely az éppen zajló néptánc táborban
tartott fergeteges esti előadást. A zenekar előre felkészült az együttes koreográfiáiból, így – mindenki
nagy elégedettségére – Ők kísérték az előadást.

Táncház Péterfalván

Pénteken Beregszász városában elkezdődött a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület által szervezett
Nemzeti Érték Fesztivál, melynek kiemelt vendége volt a Veszprém-Bakony Táncegyüttes. A
Református Templomban a magyar egyházi méltóságok ökomenikus mise keretében köszöntötték a
fesztivál résztvevőit. Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolában rendezett fogadáson és
konferencián a Magyar Kormány képviseletében V. Németh Zsolt Környezetügyért és
Hungarikumokért felelős államtitkár mondott köszöntő beszédet. A vendégek rövid konferencia
keretében ismerkedhettek meg a Hungarikum törvény előéletével, az értékgyűjtés folyamatával és a
Kárpátalja különleges értékeivel. A nap koronája a Beregszászi Ilyés Gyula Magyar Nemzeti Színház
Zoltán újratemetve című előadása volt, mely megdöbbentő nyíltsággal, drámai erejű rendezői és
színészi megfogalmazással ébresztett rá minden nézőt a kárpátaljai magyarok háború utáni
évtizedekben kialakult reménytelen helyzetére, mely a jelen időkben sem változott.

V. Németh Zsolt köszöntője
Szombaton a beregszászi Amfiteátrumban zajlott a fesztivál színpadi programsorozata, melyen a
Kárpátalja művészeti csoportjai mutatták be a magyar néptánc és népzene ápolása, gondozása során
létrejött műsoraikat. Kiemelt vendégként a Veszprém-Bakony Táncegyüttes mutatta be egy órás
műsorát, melyet a nagyhírű, kárpátaljai származású Pál István Szalonna és zenekara koncertje
követett. Az Anyaországi vendégek műsorai nagy érdeklődésre tartottak számot.
A Veszprém-Bakony Táncegyüttes tagjai többszörösen gazdagodtak a turné során. Az utazás, az
együttlét, a rengeteg természeti érték látványa mellett felszínre kerültek és megerősödtek azok a
belső értékek, melyek a magyarság, a közösség megtartását szolgálják. A táncosokban tovább nőtt a
határokon kívül élő magyarok iránt érzett tisztelet, a nemzeti értékek, a hagyományok
továbbörökítésének, gondozásának szándéka.

Kokasékkal, Szalonnáékkal és a vendéglátókkal Beregszászban

Pest megyei táncosok kiscsőszi tábora
Program időpontja: 2015.07.25 – 08.02.
Program helyszíne: Kiscsősz
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 60 fő (közönség 300 fő)
Tura és Isaszeg néptáncegyüttesei vendégeskedtek Kiscsőszön több, mint egy héten át. A csoportok
vezetői, Szokolik Szabolcs és Szokolik Melinda két új táncanyag elsajátítását tűzte ki célul. Észak
Mezőség tájegység Búza nevű falujának magyar táncait Kovács Norbert és Gaschler Beáta tanította.
Gyimesi táncokat tanított Kádár Ignác és Delbó Krisztina. A csoportok kiváló hangulatban töltötték az
időt, a táncosok egymással is megismerkedhettek. A programot egyesületünk lovaglással, lovas
kocsizással gazdagította. A hét közepén Somló hegyre kirándultunk, ahol a Hegy természeti
értékeinek, nevezetességeinek megismerése mellett lehetőség nyílott néhány pohár somlói bor
elfogyasztására is. Egyesületünk segítségével a Művészetek Völgyében is felléptek a csoportok,
bemutatva saját településeik táncait, szokásait.

Kínai hagyományőrző művészek jártak Kiscsőszön
A program időpontja: 2015. augusztus 10-11.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Mediawave Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 15 fő
Jünnan tartomány Lijiang településének környékéről érkezett az a tizenkét fős kulturális delegáció,
mely a Mediawave Alapítvány meghívására az Ördögkatlan Fesztiválon vendégeskedett. A csoport
tagjai a nasi népcsoporthoz tartoznak, ennek a kis népnek őrzik zenei hagyományát, melyet családi
zenekar formájában szólaltatnak meg. Régi kapcsolatainkat megerősítve mi is meghívtuk Kiscsőszre a
vendégeket, ahol tartalmas programmal igyekeztünk emlékezetessé tenni számukra Magyarországot.
Múzeumunk, lovaink és házi állataink elnyerték a kínai csoport tetszését. Lovas kocsival jártuk körbe
a vidéket, ahol a hagyományos gazdálkodás szépségeit, értékeit láthatták a hagyományőrző
művészek.
Egyesületünk a következő évre meghívást kapott Lijiangba, melynek örömmel teszünk majd eleget.

Argentínából és Uruguayból érkeztek hozzánk
néptáncos barátaink
Program időpontja: 2015.08. 11-12.
Program helyszíne: Kiscsősz
Program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 8 fő
Buenos Aires és Montevideo egyaránt otthont ad a magyar közösségek virágzó kulturális életének. A
dél-amerikai magyarok nagy létszámú művészeti csoportokat, magyar házakat működtetnek és hűen
őrzik a néptánc, népzene értékeit. Lelkes fiatal társaság érkezett Magyarországra, hogy a Kárpátmedence zugait bejárva erősítse identitástudatát, új táncokat tanuljon és elmélyítse baráti
kapcsolatait. A csoport tagjaival több alkalommal találkoztunk Magyarországon, Sao Pauloban,
Montevideoban. Nagy örömünkre néhány napra Kiscsőszre is ellátogattak, ahol erdőjáró és Somlóra
kiránduló programok mellett alkalom nyílt a jövő időszak közös programjairól való beszélgetésre is.
Egyesületünk képviselteti magát a 2016. februárjában, Montevideoban megrendezésre kerülő DélAmerikai Magyar Néptánctalálkozón.

Új jövevények
Köszöntenek benneteket Kiscsősz új lakói, Szikra a kiscsikó és Mazsi kutyánk három csúnyácska, de
kedves keverék kölyke.

Programok, rendezvények a
közeljövőben, felhívások

IX. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny
Eger, 2016. január 22-23.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Martin
György Néptáncszövetség támogatásával meghirdeti a IX. Országos Ifjúsági Szólótáncversenyt.
Célunk, hogy az ifjúsági (15-18 éves) korosztály kapjon önálló bemutatkozási, találkozási,
megmérettetési lehetőséget.
A versenyre az 1997-98-99-2000-es években született fiatalok jelentkezhetnek.
A jelentkezőket két korcsoportra bontjuk:
I. korcsoport: 1999-2000-ben születettek /15-16 évesek
II. korcsoport: 1997-1998-ben születettek /17-18 évesek
A verseny két kategóriában kerül megrendezésre: fiúszóló és páros. Mindkét kategóriában kötelező
és szabadon választott táncokat kell bemutatni.
kísérőpartnerrel történő nevezés esetén a nem versenyző kísérőpartner legfeljebb három évvel lehet
idősebb a versenyzőnél.
egy versenyző kísérőpartnerként legfeljebb egy másik versenyzőt kísérhet
ha a párosban versenyzők vegyes korcsoporthoz tartoznak, akkor az idősebb versenyző a
meghatározó
kérjük, nevezés előtt a segédanyagot és a versenyszabályzatot is ismerjék meg
A fiú szólisták kötelező anyaga az első korcsoportban (15-16 évesek):
rábaközi seprűtánc és dus vagy rábaközi dus
- A párosok kötelező anyaga az első korcsoportban (15-16 évesek):
vitnyédi/szanyi lassú és friss csárdás vagy vitnyédi/szanyi dus és friss csárdás
- A fiú szólisták kötelező anyaga a második korcsoportban (17-18 évesek):
válaszúti ritka és sűrű magyar vagy ördöngősfüzesi ritka és sűrű fogásolás
- A párosok kötelező anyaga a második korcsoportban (17-18 évesek):
mezőkeszüi szökős és sebes csárdás vagy magyarpalatkai szökős és sűrű csárdás
Szabadon választott:
a kötelező táncanyagon kívül bármely más tájegység táncából 1,5-2 perces improvizáció.
Mindkét kategóriában az elbírálás szempontja az eredeti táncanyag alapos elsajátítását bemutató
stílusos, de az egyéniséget tükröző szólisztikus előadásmód, ami a hatásos színpadi megjelenés
mellett megőrzi a folklorisztikai hitelességet is.
Az elődöntőkre terv szerint 2015. november végén, december elején kerül sor, három különböző
helyszínen. A kötelező táncanyag zenei kíséretéről a rendező, a szabadon választott tánc kíséretéről a
versenyző gondoskodik.
A versenyen elnyerhető címek:
Gyöngygalléros Táncos (lányok)
Ezüstpitykés Táncos
(fiúk)
Nevezési határidő: 2015. szeptember 20.
Határidőn túl érkezett nevezéseket nem fogadunk el!
Nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet az alábbi címen:
e-mail: lisztoczki.monika@ekmk.eu

Nevezési díj: 2.000,- Ft/versenyző
A nevezési díjat átutalással a Raiffeisen Bank 12033007-00102638-00100007 számlaszámra (EKMK)
kérjük befizetni „Szóló nevezési díj X főre ” megjelöléssel! A befizetési igazolás fénymásolatát a
jelentkezési laphoz kérjük csatolni! Számlát az átutaló nevére állítunk ki. A nevezési lap korlátlanul
fénymásolható, illetve beszerezhető a fenti címen, valamint letölthető a kiírással együtt a
www.ekmk.eu, a www.orokseg.hu és a www.martinszovetseg.hu honlapról.

ELŐZETES FELHÍVÁS!
IX. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny Eger, 2016. január 22-23.
A Martin György Néptáncszövetség – Budapesten, a Szabadművelődés Háza - Székesfehérváron ad
lehetőséget felkészülésre az ősz folyamán.
A fiú szólisták kötelező anyaga az első korcsoportban (15-16 évesek): rábaközi seprűtánc és dus vagy
rábaközi dus - A párosok kötelező anyaga az első korcsoportban (15-16 évesek): vitnyédi/szanyi lassú
és friss csárdás vagy vitnyédi/szanyi dus és friss csárdás - A fiú szólisták kötelező anyaga a második
korcsoportban (17-18 évesek): válaszúti ritka és sűrű magyar vagy ördöngősfüzesi ritka és sűrű
fogásolás - A párosok kötelező anyaga a második korcsoportban (17-18 évesek): mezőkeszüi szökős
és sebes csárdás vagy magyarpalatkai szökős és sűrű csárdás
További információk a későbbiekben!

Együttélésben – Cigány – Magyar Kulturális
Együttlét, és Táncképzés Kiscsőszön
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptáncos továbbképzést hirdet Kiscsőszre, szeptember
19-20-ára, ifjúsági és felnőtt korosztályú táncosok számára.
A képzés tematikája két olyan település táncából került kiválasztásra, amelyeken a cigány és a
magyar néphagyomány egyaránt megmaradt, jelenleg is sokszínűen él. Főként az ifjúsági és felnőtt
korosztály haladó táncosait várjuk.
Téma 1.: Szászcsávás magyar táncai
Oktatók: Gyémánt Ádám és Gyémánt-Csontos Lívia, akik a szászcsávási magyar táncok kutatásáért,
bemutatásáért a Népművészet Ifjú Mestere díjat kapták, Aranysarkantyús, Aranygyöngyös táncosok.
Téma 2. Nagyecsed cigány táncai
Oktatók: Balogh Katesz, a Népművészet Ifjú Mestere és Horváth Pákó,a Magyar Táncművészeti
Főiskola hallgatója, nagyecsedi származású hagyományőrző táncosok, táncoktatók.
Vendégeink: Üsztürü Zenekar,akik az erdélyi népzenei élet kiemelkedő művészei, jelenleg a
magyarországi zenei szakmát gazdagítják. A szászcsávási muzsika jó ismerői, adatközlő szintű előadói.
Nyitrai Marianna népdalénekes, a szászcsávási dalkincs jó ismerője, a Népművészet Ifjú Mestere.
Lőrincz Hortenzia néptáncos, Örökös Aranygyöngyös táncos, a Népművészet Ifjú Mestere
Etnorom zenekar. Országos hírű roma banda, az autentikus cigány népzene magas szintű
tolmácsolója.
Fláre Beás Zenekar. Veszprém megye cigányfolklórjának kiemelkedő képviselője, a térségre jellemző
beás cigányság zenei emlékeinek őrzője, továbbadója. A Nemzetiségekért díj kitüntetettje.

Program:
Szeptember 19. szombat
9.00-ig érkezés, regisztráció (Kiscsősz, Kossuth u. 7., Interaktív Faluház)
9.00-12.00 Táncképzés 1. Szászcsávás magyar táncai – Táncpajta
9.00-12.00 Táncképzés 2. Nagyecsed cigány táncai – Faluház
12.00-14.00 ebédszünet
14.00-17.00 Táncképzés 1. Szászcsávás magyar táncai – Táncpajta (muzsikál az Üsztürü zenekar)
14.00-17.00 Táncképzés 2. Nagyecsed cigány táncai – Faluház (muzsikál a Romengo)
18.00 Vacsora
19.00 Szászcsávási dalok tanulása – Nyitrai Marianna (Táncpajta)
20.00 Gálakoncert és táncműsor a jelenlévő zenekarok és mesterek részvételével (Táncpajta)
22.00-tól tűzgyújtás, közös muzsika a tűz mellett, párhuzamosan táncház a pajtában.
Táncház témái: Nagyecsedi cigány táncok, nagyecsedi magyar táncok, szászcsávási cigány táncok,
szászcsávási magyar táncok.

Szeptember 20. vasárnap
8.00 Reggeli
9.00-13.00 Táncképzés 1. Szászcsávás magyar táncai – Táncpajta
9.00-13.00 Táncképzés 2. Nagyecsed cigány táncai – Faluház
13.30 ebéd, majd hazaindulás
Ráérős vendégeinknek lovaskocsis kirándulás

Mindkét napon Fláre Beás kiállítás, és szászcsávási életképek kiállítás, vasárnap babos
káposzta főzés az Interaktív Faluház udvarán.
A képzésre a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet jelentkezni. A visszaküldést e-mailben
kérjük, a kért adatok megjelölésével.
E-mail cím: cimbi@iplus.hu
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15.
A képzés díja: 4000,- forint, mely mindkét napra tartalmazza az oktatáson való részvétel lehetőségét
és tartalmazza a vasárnapi babos káposztából való étkezés lehetőségét.
Szállásfoglalásra és további étkezés (szombat ebéd, vacsora, vasárnap reggeli) rendelésére is van
lehetőség. Ezek díja:
Szállás: 1500,- Ft. (közösségi szállás, parasztházak)
Étkezés: Ebéd 1000,- Ft, vacsora 600,- Ft, reggeli 400,- Ft.
Ezeket csak a jelentkezési lapon feltüntetett kérés alapján biztosítjuk.
A képzés, szállás és étkezés díját elegendő a helyszínen fizetni.
Szeretettel várunk minden jelentezőt!

„Együttélésben” Táncképzés
Kiscsősz, 2015. szeptember 19-20.
Jelentkezési lap
Jelentkező neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Jelentkező postacíme:………………………………………………………………………………………………………………………….
Táncegyüttes, műhely (nem kötelező megadni):…………………………………………………………………………………..
E-mail cím:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Melyik táncanyag oktatásán vesz részt?...................................................................................................
Kérjük, húzd alá a megfelelő részt!
Szállást igényel-e (1500,- Ft.)? Igen/Nem
Étkezést igényel-e?
Szombat ebéd (1000,- Ft.)
Szombat vacsora (600,- Ft.)
Vasárnap reggeli (400,- Ft.)

Igen/Nem
Igen/nem
Igen/nem

Egyéb kérés, közlendő:…………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt:……………………………..

…………………………………………………
aláírás

Nagyszabású táborra készül a Herman Ottó
Intézet Tokaj Hegyalján

A hagyományos kultúra mellett a gasztronómia és a modern zenei világ is
megjelenik abban a táborban, melyet a Herman Ottó Intézet október 19-22.
között szervez Tokaj Hegyalján.
A táborban a Hagyományok Háza, Ferenczi György és a Rackajam és
Egyesületünk is részt vesz partnerként.
A néptáncos programok kapcsán hamarosan közzétesszük hirdetményünket.
Ifjúsági és felnőtt korosztályú táncosokat várunk majd nagyon kedvező
részvételi feltételekkel egy nagyon hangulatos táborra.

