
 

Hírlevél 2016. elejére 

Büszkék vagyunk Egyesületünk kiváló tagjaira 

Csík Tamás és Csíkné Bardon Réka a Népművészet Ifjú Mestere cím mellett a Népi 

iparművész címet is kiérdemelték. Munkásságuk, életük példa értékű. 

 



Fölszállott a Páva 

Nagy várakozás és rengeteg aggodalom előzte meg a Duna Televízió Fölszállott a Páva című 

műsorának gyermek változatát. A versengés gyakran megmételyezi a közösségi formák működését, 

különösen igaz ez, ha az érzékeny lelkű gyermek korosztály közösségeiről van szó. A Fölszállott a Páva 

ötletgazdáinak, az MTVA és a Hagyományok Háza csapatának legnagyobb feladata tehát az volt, hogy 

olyan lebonyolítási módszert találjon ki, amely a lehető legkevésbé terheli a kieső versenyzőket, 

mégis érdekfeszítő a nézőközönség számára. A TV-be bejutott versenyzők mindannyian a továbbjutás 

reményében készültek és érkeztek az elő- és középdöntőkre. Hiába hangsúlyoztuk, hogy ez csak egy 

játék, örülni kell a többiek sikerének is, a kiesést bizony nehéz volt megélni, különösen akkor, ha csak 

egy hajszálon múlott a döntés. A szervezők adásról-adásra ébredtek rá a helyzet súlyára, így egyre 

több jósággal, játékkal, figyelemelterelő időtöltéssel és ajándékkal kedveskedtek az aktuális 

versenyzői gárdának. Ez a figyelmesség valóban hatásos volt és egy-két kivételtől eltekintve végül 

mindenki a lehető legjobb élményekkel távozott a TV székházból.  

A döntő hangulatát nehéz lenne leírni. Mindenki szurkolt mindenkinek, míg elérkezett a 

meglepetésként ható díjeső, amely végleg eltompította a helyezések által okozott csalódásokat. Mára 

talán csak néhány szülő és pedagógus rágódik azon, hogy miért nem az ő gyermeke, tanítványa lett a 

legjobbak legjobbja, sorolva a szakmai, emberi érveket, latolgatva, hogy a Zsűri tagjait vajon milyen 

érdekek fűzhették a nyertesekhez… 

Január 6-án a Művészetek Palotájában rendezett gálaműsoron több Páva szereplő mellett Szabó 

Rebeka és Rochat Máté zárta somogyi táncával az előadást. Ők az elődöntőben kiestek. Lelkesen 

készültek és magas színvonalú táncot mutattak be, de a Zsűri a vetélytársakat ítélte jobbnak. Nem 

volt sírás, nem volt elkeseredés. A verseny után adott interjúban azt nyilatkozták, hogy nem 

csalódottak. Most már nézhetik otthonról a műsort és drukkolhatnak a barátaiknak, akikkel a Páva 

táborban ismerkedtek meg. Büszkék voltak a TV-ben való méltó szereplésükre és még büszkébben 

vállalták a januári felkérést. Ez a két kilenc éves gyermek a példája annak, hogy miként lehet tiszta 

lélekkel versenyezni, méltósággal alul maradni és jellemben a nyertesek fölé emelkedni. 

Kovács Norbert 

Betyárjáték 

A program időpontja: 2015. októbertől folyamatosan 
A program helyszíne: Budapest, Nemzeti Színház, Országos 
A program szervezője: Nemzeti Színház, partner: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 10.000 fő 
 

Szomjas György filmrendező régi terve valósult meg a Nemzeti Színház támogatásának 

köszönhetően. Bár a Mester bevallása szerint soha nem rendezett színházban, úgy gondolta, hogy 

ennek most meg kell történnie. Ferenczi György és a Rackajam adja a zenei gerincét annak a 

dalciklusnak, amely narrációval, néptánc képekkel és filmrészletekkel kiegészülve nyújt színházi 

élményt a nézőknek. A terv évek óta erősödött, több személyes egyeztetés, előkészítő beszélgetés 

után végül 2015 októberében sikerült valóban a tettek mezejére lépni. A zenekar novemberre 



összeállította a végleges dalsorrendet, majd az Egyesületünk által szervezett tánckar is megkezdte a 

munkáját. Öt napos  próbaidőszakot követően január 9-én került bemutatásra a darab, mely azóta 

többször is műsoron volt a Nemzeti Színházban, egyre nagyobb sikert aratva.  

A tánckar főként a „Fordulj kispej lovam” néptáncegyüttes tagságából áll, ehhez a csapathoz 

csatlakozott néhány kiváló szakember. A tervek szerint a színházon kívül is bemutatkozik majd a 

darab. 

Az előadás további időpontjai: február 27. 29., március 2., április 28. 

Rendező: Szomjas György 

Zene: Ferenczi György és a Rackajam 

Narrátor: Olt Tamás 

Táncosok: Lőrincz Hortenzia, Sík Réka, Molnár Anna, Szabó Rubinka, Fundák-Kaszai Lili, Fundák 

Kristóf, Végső Miklós, Kádár Ignác, Szűcs Gábor, Farkas László, Hahn-Kakas István, Szabó Szilárd, 

Besenyő Gábor, Balla Zoltán, Ihász László, Linczenbold Maximilián, Kovács Norbert. 

 

 

Tehetség csoport Kiscsőszön 

A program időpontja: 2015-16-os tanév 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti iskola és fenntartója, az azonos nevű egyesület tehetség csoportot 

hozott létre, mely heti egy alkalommal, két tanóra időtartamban tartja foglalkozásait Kiscsőszön, a 

Faluházban. Célunk, hogy lehetőséget adjunk a fejlődésre azoknak a tanulóinknak, akik az átlagosnál 

jobban megkedvelték a néptáncot és szívesen fordítanak energiát a kötelező tanórákon túl js a 



gyakorlásra. A gyerekeket nem a pedagógus válogatja, tehát nem kizárólag szakmai alapon 

kerülhettek be ebbe a csoportba. Fontosabb, hogy kedvvel, szeretettel vegyenek részt a próbán. A 

csoport vezetői Kovács Norbert és Gaschler Beáta, gyakran tart foglalkozást Török Sándor, az 

intézmény vezetője is. A gyermekek Kertáról, Csögléről, Devecserből járnak a foglalkozásokra, 

jelenleg húszan vannak. 

 

  

 

Táncházak, táncos továbbképzések Veszprémben 

A program időpontja: 2015-16-os évad 
A program helyszíne: Veszprém, Agóra 
A program szervezője: Veszprém Táncegyüttesért Alapítvány, Veszprém-Bakony Táncegyüttes 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 

A Veszprém-Bakony Táncegyüttes hosszú évek vajúdása után megújította a fenntartó alapítvány 

Kuratóriumát. Ez a lépés régóta szükséges volt, hiszen az előző vezetők kevéssé érezték sajátjuknak 

az együttes szakmai munkájának, közösségének ügyeit. A most létrejött, kiváló szakemberekből álló 

vezetőség azonnal új kezdeményezésekbe fogott, melyek legfőbb célja, hogy a közösség nyisson a 

külvilág felé. E célok eszközei azok az események, melyek a rendszeres táncpróbákon túlmutatva, a 



város, sőt az egész régió fiataljait is megszólítják. 2015 őszén táncházi sorozat szervezésébe fogtak, 

melyet a kiváló Dűvő zenekar segítségével bonyolítanak. A táncházaknak nagy sikere van a fiatal 

veszprémiek körében, az érdeklődés alkalomról-alkalomra növekszik. 

Új kezdeményezés az a két alkalomból álló továbbképzés is, melyre a tinédzser korosztály 

néptáncosait hívták meg, főként a Veszprémben működő kiváló tánccsoportokból. A képzés első 

alkalma december 5-én került megrendezésre, a második 2016. január végén lesz. A táncokat Lőrincz 

Hortenzia és Kovács Norbert tanítja, a választott anyag Pálpataka táncrendje. 

 

Csizmakoptató Veszprémben 
 
A program időpontja: 2015. december 15. 
A program helyszíne: Budapest 
A program szervezője: Mediawave Alapítvány 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
Második sorozatát éli a kabóca bábszínház Csizmakoptató című programja, mely a kisgyermekes 

családoknak nyújt értékes szórakozási, tanulási lehetőséget. A különböző kézműves praktikák mellett 

fő eseményként élő zenés népi játszóházat és táncházat vezetnek a megye táncoktatói.  

A programban részt vesz a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Vastag Richárd táncoktató, szakmai 

segítséget nyújt az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A sorozat júniusig tart, az egyes alkalmakról 

a Kabóca Bábszínház honlapjáról tájékozódhat az érdeklődő. 

 



   

 

U7 – kötetlen beszélgetés a táncház-mozgalomról 

A program időpontja: 2015. december 15. 
A program helyszíne: Budapest 
A program szervezője: Mediawave Alapítvány 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 

A vállalkozói szféra, a nagypolitika és a művészélet jeles képviselői közel három esztendeje 

találkoznak Budapesten, Sranger László vállalkozó bútorszalonjában. Ezekre az eseményekre az Élő 

Forrás Hagyományőrző Egyesület is rendszeresen meghívást kap. Az U7 fantázianevű programsorozat 

lényege, hogy egy-egy témát kiemelve értékes beszélgetés formájában derüljön fény az adott 

szakmai terület érdekességeire, lehetőségeire, szükségleteire. Az őszi beszélgetések fő témája a 

Hungarikum törvény, annak előnyei, lehetőségei, illetve maguk a hungarikumok. Decemberben a 

táncház-mozgalom került a figyelem középpontjába.  

Sebő Ferenc a táncházi élet kialakulásáról tartott előadást, Szomjas György filmrendező Halmos 

Béláról készült filmjét vetítette. Egyesületünk képviseletében Glöckl Eszter, Gaschler Beáta, Kovács 

Krisztián és Kovács Norbert tartott bemutatót a táncok improvizált formájából. Halmos Béla emlékére 

közösen énekeltük el a „Mi zörög, mi zörög” kezdetű dalt, mely a zenekutató önálló lemezének 

címadója volt. 

 



Regölés sok vendéggel 

A program időpontja: 2015. december 27. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Hagyomány immár, hogy az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület Karácsony napjaiban a régi 

vándorló magyarok hiedelemvilágába is visszanyúló, de mégis keresztény szokásrendhez tartozó 

regöléssel látogatja meg a kiscsőszi családokat. A program különlegessége, hogy a regösök az ország 

legtávolabbi csücskeiből érkeznek és évente egyszer egy csapatot alkotva járják jó kívánságaikkal a kis 

falut. A regölés termésvarázsló, jókívánságozó, újév köszöntő szokás, melyet Karácsony másnapjától 

Újévig volt szokás tartani.  

Az idei alkalom december 27-ére esett. Összesen huszonhat férfi gyűlt össze és szépen, régiesen 

beöltözve kezdte járni a házakat. A regös dalt a szomszédos Iszkáz szülötte, Nagy László gyűjtötte a 

hatvanas években, így a felelevenített dallamot és szöveget az idősebbek együtt dúdolták a 

csoporttal.  

Terveink között szerepel, hogy a következő években egy regös találkozót honosítunk meg, amely 

otthont adna a Kárpát-medence más vidékein élő hagyományőrzőknek is. 

 

 

 

 



Közösségi munkás találkozó 

 
Program időpontja: 2016. január 22. 
Program helyszíne: Kiscsősz, Kossuth u.9. Ifjúsági szállás 
Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek száma: 25 
 
Első ízben került megrendezésre Kiscsőszön a közösségi munkás találkozó. Munkatársaink 
segítségével előző nap már készültünk a találkozóra, melynek alkalmából süteménnyel, saját töltésű 
kolbászból falatkákkal, házi sajttal igyekeztünk kedveskedni a vendégeknek.  Forró teával vártuk a 
kollégákat. 9 órától volt meghirdetve a program. A házigazda, Kovács Norbert (Cimbi) és Dr. Baloghné 
Uracs Marianna, az NMI Veszprém megyei irodájának igazgatója köszöntötte a vendégeket. A 
résztvevők megismerkedhettek az egyesületünk munkájával, programjaival, céljaival, terveivel… 
Rövid bemutatkozás következett a jelenlevők részéről, majd mindenki beszámolt a településén 
megvalósított programokról, lehetőségekről, tervekről.  
A program második részében két csoportban dolgoztak a közösségi munkások. Az egyik egy 
képzeletbeli farsangi rendezvényt szervezett, a másik a helyi értékek összegyűjtésének módjáról, 
lehetőségeiről készített anyagot. Végül ezt a két feladatot együtt értékelték a résztvevők.  
Egyesületünk kulturális munkásai körbekalauzolták a vendégeket az Interaktív Faluház portáján. 
 

     

 

Farsang a Bécsi Magyar Nagykövetségen 

A program időpontja: 2016. február 6. 
A program helyszíne: Ausztria, Bécs 
A program szervezője: Bécsi Magyar Nagykövetség, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 

Február 6-án, szombaton került megrendezésre a Bécsi Magyar Nagykövetség szokásos farsangi bálja, 

melyen több száz rangos vendég volt jelen. Idén az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kapta a 

megtisztelő felkérést, hogy egy magyar néptánc összeállítással mutatkozzon be a jelen lévő osztrák és 

magyar vendégeknek.  



A műsorban nyolcfős baráti „táncválogatott” vett részt. Célunk az volt, hogy meggyőzzük a 

meghívóinkat a tánc valóságos – nem szerkesztett – formáinak szépségéről. A közel fél órás műsort 

végig improvizálva mutattuk be, nagy sikert aratva.  

A bemutatót követően táncház-szerűen mozgattuk meg a szmokingos, estélyi ruhás közönséget, akik 

nagy élvezettel próbálgatták a szatmári motívumokat. 

A Táncról gondolkodók beszélgetése, farsangi 
mulatság és táncképzés 

 
A program időpontja: 2016. február 11-12-13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 

Hosszúra nyújtottuk az elmúlt hévégét Kiscsőszön. 
 
Csütörtökön kezdődött a Furik Rita által vezetett beszélgetéssorozat, mely tulajdonképpen egy 
interaktív koreográfiaelemzés volt. A programra az ország különböző részeiből érkeztek 
táncmesterek, együttes vezetők, koreográfusok, akik nagy érdekélődéssel vetették bele magukat a 
három napos együttlét témáiba. Furik Rita sok kaput nyitott meg a résztvevők számára, egyben 
meghagyva a lehetőséget arra, hogy mindenki a saját látásmódján elindulva elemezzen egy-egy 
koreográfiát.  
 
Pénteken este sorra érkeztek a vendégek, akik szerettek volna jelen lenni a szombat reggeli 
disznóvágáson. Természetesen a hosszúra nyúlt köszöntés miatt végül többen is átaludták a reggeli 
eseményeket…  
A disznóvágást követően a feldolgozás, hurka és kolbásztöltés a Faluház udvarán történt, ahol ebédre 
elkészült a friss orjaleves, melyet az egész napos néptánc képzés résztvevői mellett az Iszkázon 
lezajlott helytörténeti vetélkedő résztvevői is megkóstolhattak.  
A táncképzésen Muszka György és Muszka Ilona mérai hagyományőrző táncosok, táncmesterek 
tanították a közel hetven fős fiatal érdeklődői csoportot. A tánc mellé élő zenekíséretet produkált a 
soproni Fajkusz Banda. A résztvevők Pécsről, Tatáról, Győrújbarátról, Veszprémből, Szekszárdról, 
Ajkáról, Várpalotáról érkeztek. 
A táncoktatást követően délután öt órakor elindult a falunk végigvonuló álorcás, alakoskodó vidám 
menet, mely zeneszóval, nótázva állapodott meg a Kocsma előtt. Itt összeadtuk Sánta Rózsit és Piros 
Vincét, majd a Kiszebáb elégetésével elbúcsúztattuk a telet.  
A mulatság a Faluházban folytatódott, ahol az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tehetség 
csoportja és pedagógusai mellett fellépett a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, szólót táncolt Kis Gábor 
és Teubel György barátunk. A közel egy órás műsort gazdag disznótoros vacsora követte, minden 
vendég jóllakhatott Töreki Zoltán szakács barátunknak köszönhetően.  
Az esti-éjszakai néptáncos bálon a Dűvő zenekar kiváló muzsikájára rophatták a táncot a jelenlévők. 
 



 
 

 
 

Táncgála Csabrendeken 
 
A program időpontja: 2016. február 12. 
A program helyszíne: Csabrendek 
A program szervezője: Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola, Csabrendeki Művelődési Ház 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
Kiváló hangulatú táncgálát rendezett az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola és Csabrendek 
Művelődési Háza február 12-én este 18.00-tól Csabrendeken. A célunk az volt, hogy a befogadó 
település lakóit ajándékozzuk meg egy színvonalas programmal, melyre végül sokan érkeztek a falu 
határán kívülről is. A helyi mesteremberek csodálatos kiállítással egészítették ki a rendezvényt. A 
műsorban a csabrendeki színjátszó csoport is bemutatkozott. A néptánc számokat a csabrendeki 
óvodások, az általános iskolások, a kiscsőszi tehetség csoport és az iskola néptánc pedagógusai 



mutatták be. A műsor nagy sikert aratott a zsúfolt nézőtér előtt. Zárásként Linczenbold Maximilián és 
Szabó Rubinka táncházat is tartottak.  
Az est folyamán a muzsikát a soproni fiatalokból álló Figurás zenekar szolgáltatta. 
 

  
 

A közeljövő programjai, felhívások 
 

Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfiai Verseny 
Kiírása 2015-16. 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai megmérettetési pályázatot ír ki 
gyermektáncosai, táncpedagógusai és koreográfusai részére. 

A verseny célja: 

1. Fórumot kívánunk teremteni annak, hogy a gyermektánc mozgalom műhelyeiben évente, a Kárpát-
medence magyar és nemzetiségi táncanyagából, gyermekjátékaiból és szokásaiból új művek 
szülessenek. 

2. Ösztönözni kívánjuk a fiatal szakembereket, pályakezdő koreográfusokat új alkotások 
létrehozására.  

3. Lehetőséget kívánunk biztosítani a gyermektánc együtteseknek arra, hogy egy országos két lépcsős 
bemutató folyamatban vehessenek részt, amely számukra szakmai találkozó és tapasztalatcsere is 
egyben. 

A versenyt a Kalocsán élt és alkotott Tóth Ferenc koreográfus- táncpedagógusról neveztük el, aki 
felejthetetlen módon ábrázolta alkotásaiban a gyermeki lélek megnyilvánulásait. 

A verseny kategóriái: 

 Autentikus alkotások – A hagyományos paraszti környezetben kialakult táncmatériák 
érzelem- és gondolatvilágának színpadi megfogalmazása a néptánc nyelvezete segítségével, 
élő zenével. 

 Táncszínházi feldolgozások – Az emberi lét, a világ erkölcsi problémáinak megfogalmazása a 
hagyományos paraszti közegben kialakult néptánc nyelvezet segítségével. A tematikus művek 



feldolgozhatnak a magyar népmese és hiedelemvilág gyöngyszemeiből is. A zenei kíséret 
lehet élő és gépzene, melyet a tartalom határoz meg. 

 A versenyben a koreográfusok életkorára, eredményeire vonatkozó megkötés nincs.  

A koreográfiákat bemutató csoportok életkora a 6-15 év között mozoghat, a csoportok létszáma 
kötetlen. 

A művek időtartama maximum 7,5 perc. 

A versenyre olyan művekkel lehet jelentkezni, melyek még gyermektánc antológián nem szerepeltek. 

 A verseny lebonyolítása: A Tóth Ferenc Koreográfiai Versenyre azok az együttesek illetve 
koreográfusok nevezhetnek, akik a mellékelt jelentkezési lapon regisztrálnak, 2016. május 31.-ig. 
Jelentkezésüket adatlap kitöltésével erősítik meg, 2016. szept. 05.-ig! 

A koreográfiát készítő személyek nevei a verseny első fordulójában a zsűri, a versenyző társak és a 
közönség előtt nem ismertek, a versenyeztetés jeligésen történik. Az alkotók kiléte az előválogatók 
után, az eredmény kihirdetésekor kerül nyilvánosságra. 

 A verseny kétfordulós.  

1. Előválogatók: A nevezések számától függően, az előválogatók földrajzi alapon több 
helyszínen zajlanak, melyek egy naposak. Lehetőség szerint valamennyi válogatón ugyanazok 
a zsűritagok dolgoznak. Az előválogatók megtekintése után a zsűri arany, ezüst és bronz 
kategóriába sorolja a műveket. 

2. Országos döntő: Az előválogatókról összesen 14 arany minősítésű koreográfia jut be az 
országos döntőbe, amely egyben a Gyermektánc Antológia lesz, 2017. január 29.-én vagy 
30.-án Százhalombattán a Barátság Kulturális Központban. 

 A verseny díjazása: 

A döntőben egy cím elnyerésére lehet pályázni. A cím: „Örökség nívódíjas gyermektánc 
koreográfia”. A kiadható címek száma: 6 db. A cím elnyerése mellé pénzjutalom is társul.  

 A verseny zsűrizése: 

A bemutatók bírálatát olyan zsűri tagok végzik, akik dramaturgiai és rendezői ismeretekkel is bírnak, a 
gyermektánc mozgalomban dolgozó szakemberek. A zsűri tagjait az Örökség elnöksége kéri fel. Az 
előválogatók műsorain ugyanazok a zsűritagok dolgoznak, a döntőn új  12 tagú társadalmi, szakmai 
zsűri lesz. 

Az Antológia, döntő végén kerül kihirdetésre az eredmény, az Örökség nívódíjas koreográfiák és az 
eredményes koreográfusok és csoportok listája. 

 A versennyel kapcsolatos egyéb információk: 

Nevezési díj: Örökség tagcsoportok részére: 6.000.- Ft / koreográfia, nem tagoknak 12.000.-Ft/ 
koreográfia, melyet az adatlap kitöltésével egy időben átutalással kell fizetni (2016.szeptember 05.-
ig). 

 A 2016.-os örökség egyesületi tagdíjak befizetési határideje 2016. márc.19, a közgyűlés ideje! 

A versenyben résztvevő együttesek maguk biztosítják az utazási és zenekari költségüket.  



2016.május 31.-ig kérjük a jelentkezési lapot a matokne.jula@szekszardagora.hu címre 

visszaküldeni. 

Örökség  Gyermek Népművészeti Egyesület Elnöksége 

 
 
 
 
 
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 
 

Tóth Ferenc Koreográfus verseny 

2016 
 
 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

 

Együttes neve:     
Címe (irányítószám is!):   
Együttes 
vezető(k):……………………………………………………………………………………………………………………… 
Vezető e-mail címe:………………………………………………… 
Telefonszáma:…………………………………………..                                                                 
 
 
Levelező partner neve:     
telefonszáma:   
e-mail címe:   
 
 

VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. május 31. 
(elektronikusan!!!) 
 

 
e-mail: matokne.jula@szekszardagora.hu 

 
 
 
 
Kelt: …………………………………………………   …………………………………………. 
            Adatlapot kitöltő neve  
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2016-ban is a Minden Magyarok Tánca 

Táncháztalálkozón 

Kedves Magyarok határokon túl és a nagyvilágban! 

A Táncház Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület összefogásának köszönhetően idén is 

megrendezésre kerül a Minden Magyarok Tánca című program. 

Az elmúlt években a program egyre nagyobb sikerrel zajlott. Alkalmanként közel száz fő állt színpadra 

a világ legkülönbözőbb részeit képviselve.  

Szeretnénk, ha idén is a megszokott hangulatú és színvonalú bemutatkozással örvendeztetnétek meg 

a Táncháztalálkozó közönségét. A program lényege, hogy a határokon kívül élő magyar néptáncosok 

és népzenészek egy fél órára teret kapjanak tudásuk bemutatására. A szervezők ezzel a lehetőséggel 

szeretnék megtisztelni azokat, akik hazájuktól távol is nagy lelkesedéssel gondozzák a magyar 

néphagyományt. A bemutatóra minden külföldi magyar néptáncos, népzenész jelentkezhet. 

Idén április 2-án, szombaton, 14.00 órakor lesz a bemutató a nagy színpadon (küzdőtér). Tekintettel 

arra, hogy fél órát kapunk, azt javaslom, ismét két fő téma legyen. 

Az egyik lehetne a Felvidék, a másik ismét Kalotaszeg 

A felvidéki blokkban a férfiak kezdenek egy vasvári verbunkkal. Egyszerű motívumokból álló, 

szabadon táncolható verbunk tánc, aminek az alapjait bárki megtanulhatja, ha egy rövid időt rászán a 

gyakorlásra. Innen kicsit kelet felé húzódunk, jönnek a lányok magyarbődi karikázóval. A dalokat 

minden jelentkező számára előre megküldjük, a helyszíni próbán csak össze kell énekelni és a 

karikázó menetét kell összerakni. Mivel ennek is egyszerűek a motívumai, mindenki nyugodtan 

beállhat. A karikázót egy vezető fogja levezényelni. Ezt követi a magyarbődi páros tánc, csárdás és 

friss. Erről is sok felvételt láthattok az interneten. Nem nehéz tánc, már két-három motívumból is 

élvezetesen lehet táncolni. Aki végképp nem ismeri, nyugodtan táncolhat rá gömöri, vagy zempléni, 

vagy szatmári csárdásokat.  

A második táncrész Kalotaszeg lesz. Ez az anyag már régen nem volt (2012-ben), viszont mindenki 

ismeri, kedveli. Mivel a lányoknak itt ruhát kell váltani, a programot a fiúk kezdik egy nótával: Piros az 

ostorom nyele, nem sárga… Ezt legényes követi, melyben egyénileg, kettesével táncolhatnak az arra 

vállalkozók. Ezután csárdás, szapora. A szaporában egy rövid közös csapást a helyszínen kigyakorol a 

csapat.  

Őszinte sajnálatomra idén nem tudok személyesen jelen lenni a bemutatón, mert éppen egy távoli 

magyar közösségnél leszek (Ausztrália). Ennek okán Kádár Ignác „Náci” barátomat és Feleségét, 

Nagypál Anettet kértem meg arra, hogy legyen a program házigazdája. Ő fogja levezényelni a próbát 

és magát az előadást is. 

A viseletek terén azt kérem, hogy mindenki próbálja megoldani az öltözetet, ha végképp nem sikerül, 

akkor próbálunk mi is segíteni, de korlátozottak a lehetőségeink. 



A szervezők az előző évekhez hasonlóan felajánlják, hogy a rendezvényre a szombati napon fél áron 

léphetnek be a Minden Magyarok Táncába előzetesen regisztrált vendégek (közreműködői 

bejáratnál) 

A próba várhatóan 11.00-kor lesz, a helyszínt később közöljük. 

A jelentkezéseket március 15-éig várjuk a cimbi@iplus.hu e-mail címre. Információt kaphattok 

továbbá Gősi Anettől az anett@tanchaz.hu e-mail címen. 

Nagy szeretettel várunk benneteket! 

 
   Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület     Táncház Egyesület 
           Kovács Norbert Cimbi         Berán István 

 

                      
 

 
Táncos Tehetségek Tábora 2016. 

 

Kedves Táncegyüttes Vezetők, Néptánc pedagógusok! 
 
Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 2016 nyarán ismét megrendezi a Táncos 
Tehetségek Táborát. A tábort elsősorban olyan felső tagozatos, középiskolás gyermekeknek szánjuk, 
akik már túlléptek a tánc alapjainak megtanulásán, így képesek nehezebb táncanyagok, motívumok 
elsajátítására is. 
Az elmúlt években nagy sikerrel zajló tábort idén ismét két turnusban rendezzük meg. A táncanyagok 
mindkét táborban azonosak. Az előző évekhez képest eltérés, hogy a korosztályokban elcsúsztatjuk a 
turnusokat. Az első turnusban az általános iskolások, a másodikban a középiskolások vehetnek részt. 
Sajnálattal közöljük, hogy a középiskolások tábora előzetes foglalások alapján már mostanra megtelt, 
így jelen kiírásunk csak az első turnusra vonatkozik. 
 
Az első tábort 2016. június 19-24-ig rendezzük. 
 
A kiválasztott két táncanyag Küküllő-mente (Magyarózd) és Dél-Alföld.  
A tábor oktatói Hahn-Kakas István , Tombor Beáta (Küküllő-mente), Molnár Péter és Györke Eszter 
(Dél-Alföld) 
Az elszállásolást és az étkeztetést falusi vendéglátói keretek között, bérelhető, régi építésű és 
régiesen berendezett vendégházakban, illetve az ifjúsági szálláshelyen oldjuk meg. Étkezés napi 
három alkalommal, emellett szükség és éhség szerint. A próbák helyszíne az Élő Forrás Egyesület 
táncpajtája lesz. A kiegészítő programokat a tábor központi házánál (Hunyor 2004 Bt. háza) és a 
környék kirándulóhelyein oldjuk meg.  
A jelentkezéseket május 20-ig tudjuk elfogadni.  
Tekintettel arra, hogy a tábor felső létszámhatárának elérésére is van esély, a „telt ház” táblát a 
jelentkezési határidő lejárta előtt is kitehetjük….  

mailto:cimbi@iplus.hu
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Elérhetőségek: +36-20-3786459 cimbi@iplus.hu  
A jelentkezési lapokat a fenti e-mail címre kérjük visszaküldeni. 
A táborba érkezni az első nap délelőttjén kell. A házak elfoglalása után ebéddel kezdődik a program. 
Az utolsó napon, ebéd után lesz hazautazás.  
A tábor díja idén 22.000,- Forint lesz, melyet legkésőbb a helyszínen kell fizetni.  
 
Várjuk jelentkezéseteket. 
 
      Oravecz Edit elnök, Kovács Norbert ügyvezető elnök 
 

Egyesületünk támogatója: 

 
 

 
 

Jelentkezési lap 
Táncos Tehetségek Tábora 2016. június 19-24. Kiscsősz 

 
 
Jelentkező neve:  
 
 
Jelentkező címe: 
 
 
Telefonszám, e-mail:  
 
 
Életkor:  
 
 
Kapcsolattartó (szülő, oktató) elérhetősége:   
Különleges igény (pl. étkezési megkötések, betegség, stb.): 
 
Dátum:  
 
           ………………………………. 
                  név 
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ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos u. 47. 

 
Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora 2016. július 3-8. Kiscsősz 
Kedves Felnőtt néptáncosok, Táncoktatók! 
 
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 2016-ban ismét megrendezzük a Gyakorló Néptáncosok és 
Táncoktatók Táborát Kiscsőszön. A tábor idén is kapcsolódik a Kiscsőszi Pajtafesztiválhoz, melynek 
eseményei már a tábor utolsó két napján zajlanak.  
 
Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel a Dűvő Zenekar ugyanerre az időpontra és szintén 
Kiscsőszre hirdeti népzenei táborát, így valószínűleg igen hangulatos programnak lehet részese az, 
aki jelentkezik. Esténként ugyanis a két csoport együtt múlathatja az időt a Táncpajtában és egyéb 
helyszíneken.  
 
A táborba idén is azokat a kiváló szakembereket hívtunk meg, akiktől még a legképzettebb 
táncosoknak is van mit tanulni, így reméljük, hogy az eddigiekhez hasonló résztvevői létszám alakul 
ki.  
A tábor július 3-án, vasárnap délután kezdődik. Az első foglalkozást 16.00 órától tartjuk a 
Táncpajtában. A program a Pajtafesztiválba torkollik, ahol a résztvevők is aktív szereplői lehetnek a 
táncos programnak (helyszínen egyeztetve). Utolsó nap július 8. péntek.  
 
2016-ban is a megszokott, szeretett három oktató párost kérünk fel: 
Július 3-4. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Györgyfalvi táncok  
Július 5-6. Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Dél-alföldi táncok 
Július 7-8. Kádár Ignác és Nagypál Anett – Nagysajói táncok 
 
A táborba bármelyik napon be lehet kapcsolódni.  
Az idén az előzőeknél szerényebb támogatásban részesültünk ezért kénytelenek vagyunk kicsivel 
emelni a napi díjat. A részvételi díj naponta 4.500,- Ft., mely tartalmazza az oktatást, a szállást és az 
étkezést. A szállás vendégházakban, ágyakon, matracokon, illetve sátorban oldható meg. 
A sátras szállást igénylők részvételi díja 3500,- Ft./nap. 
Az első napi díjból 800 forint engedményt adunk. 
A Pajtafesztivál kezdete kisebb átrendeződést igényel, hiszen a fellépő zenekarok nagy részét el kell 
szállásolnunk, de aki szeretne maradni, sátras megoldással maradhat! Erről a tábort megelőzően 
egyeztetni kell a szervezőkkel. 
A házakat a Pajtafesztivál vendégei miatt pénteken kora estig el kell hagyni. 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet. Határidő nincs, de kérlek, mindenképpen írásban 
jelentkezzetek! A tábor díját a helyszínen kell megfizetni. A jelentkezési lap visszaküldhető postán 
(Kovács Norbert 8494 Kiscsősz, Kossuth u. 5.), vagy e-mailen (cimbi@iplus.hu). 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatója: 
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Jelentkezési lap 

Táncoktatók és gyakorló táncosok tábora Kiscsősz, 2016. július 3-8. 

Jelentkező neve:  

Jelentkező címe:  

Telefonszám, e-mail:  

Melyik napokra jelentkezik (igen/nem)? 

Júl. 3. 

Júl. 4. 

Júl. 5.   

Júl. 6.   

Júl. 7. 

Júl. 8.    

Egyéb igény, kérés:……………………………………………………………..... 

 
 

 

Vándorvigadalom Veszprém Megye 
Néptáncosainak 2016. 

 
Kedves Veszprém megyei néptáncegyüttesek (ifjúsági, felnőtt, senior csoportok)! 

 
A Veszprém Megyei Néptánc Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület több, mint tíz éve 
szervezi a Vándorvigadalom című néptáncos találkozót, melynek célja, hogy a táncos szempontból 
jelentős településeken körbe utazva közös műsorral ajándékozzuk meg az adott alkalommal felkért 
házigazdát, a befogadó település közönségét. 
Tekintettel arra, hogy a programot évek óta nem tudtuk Veszprémből kimozdítani, nagy eredmény 
volt, hogy tavaly Litér vállalta a lebonyolítást, még inkább örülünk, hogy idén Tapolca vállalja a 
szervezést. 
A házigazdánk a tapolcai VOKE Batsányi János Művelődési Központ és Oktatási Központ lesz.  
A rendezvény időpontja 2016. április 16. szombat lesz.  
A felnőttek műsora délután 15.00-kor kezdődik. 
Néhány együttes jelezte, hogy nem tud részt venni a programon, mégis abban bízunk, hogy színes, 
nagy létszámú eseményt tudunk összehozni. 



A kíséretet Boda Gellért és zenekara vállalta, tehát kiváló zenei alapokra számíthattok. A jelentkező 
együttesektől egy, vagy két tánckoreográfiát várunk, maximum 15 perc időtartamban. A kísérőzenét 
kérem, hogy küldjétek el a zagyvabanda@gmail.hu címre, Boda Gellértnek címezve. Fontos, hogy 
idejében küldjétek!!! 
A jelentkezők számára az előadás megkezdése előtt próba lehetőőséget biztosítunk, ennek részleteit 
a jelentkezések függvényében határozzuk meg. 
A zenekar tiszteletdíját a házigazdánk fizeti, emellett egy tál meleg étellel is kedveskednek nekünk. Az 
utazási költséget sajnos nem tudják megtéríteni. 
 
A rendezvény egy egész napos programsorozat része lesz, mely várhatóan nagy érdeklődéstől kísérve 
zajlik majd. Kérjük, hogy jelentkezzetek, gyertek el, hogy együtt lehessünk, láthassuk egymást! 
 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap cimbi@iplus.hu címre való visszaküldésével lehet. 
Jelentkezési határidő: április 1. 
 
Ajka, 2016. február 11. 
Üdvözlettel,        Kovács Norbert Cimbi 

 
 
 
 

Jelentkezési lap 
Vándorvigadalom, Tapolca, 2016. április 16. szombat 

 
Jelentkező együttes neve:…………………………………………………………………………. 
 
Címe:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefonszám, e-mail cím:…………………………………………………………………………… 
 
Bemutatásra kerülő koreográfiák (szerző, cím) 
 
1……………………………………………………………………….időtartam:………………..perc 
 
2……………………………………………………………………….időtartam:………………..perc 
 
 
A kísérőzenét a zagyvabanda@gmail.com címre kell megküldeni, Boda Gellértnek címezve, 
„Vándorvigadalom” megjegyzéssel!!! 
 
Kelt:……………………………………      ……………………………………… 
          aláírás 
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Bakony-Somló Népművészeti Találkozó 
Devecser, 2016. május 14. szombat 

 

 

Bakony Virágai Veszprém Megyei Szólótáncverseny 

Kézművesek, kistermelők vására 

Felnőtt néptáncegyüttesek fesztiválja, népzenei és 

néptáncos gála, táncház 

 
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 
Társ szervezők: Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás hagyományőrző Egyesület, Devecser 
Város Önkormányzata 
telefon, e-mail, web: +36-20-3786459, cimbi@iplus.hu , www.hidakforum.hu , www.eloforras.eu  
 

Támogatók: Devecser Város Önkormányzata, Hunyor 2004 Bt., Tradíció Folk Kft.,  

 
Nemzeti Kulturális Alap 
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Kedves Barátaink, Táncegyüttesek! 
 
 
Ezúton szeretettel meghívjuk együtteseteket a Bakony-Somló Népművészeti Találkozóra, 
melyet idén tizennegyedik alkalommal rendezünk meg. Idén – a tavalyihoz hasonlóan – a 
megújult város, Devecser ad otthont a rendezvényünknek. A program ismét a Pünkösdhöz 
kapcsolódik, az időpont Pünkösd szombatja, 2015. május 14. 
Célunk egy jó hangulatú találkozó szervezése, melyen a verseny háttérbe szorul. A csoportok 
látják egymás műsorát, megismerkedhetnek, kikapcsolódhatnak. 
A bemutatásra kerülő műsorszámokat három tagú, elismert táncos szakemberekből álló zsűri 
értékeli. Helyezést nem adunk ki, de a csoportok vezetői véleményt, tanácsokat kapnak. 
A Zsűri tagjait a jövőben kérjük fel, figyelembe véve a szakmai érdemeket, országos 
elismertséget. 
 
Délelőtt zajlik a Bakony Virágai Veszprém Megyei Szólótáncverseny, melyre szeretettel 
várjuk az érdeklődőket. Ez a program a Művelődési Ház színháztermében lesz. A felnőtt 
együttesek a szabadtéri színpadon mutatkoznak be. 13.00-tól lehetőséget adunk a színpad 
bejárására, kipróbálására. 
 
Délután 15.00-tól léphetnek színpadra a felnőtt csoportok, egy, vagy két koreográfiával. Az 
értékelést a bemutatók után tarjuk.  
A kora esti órákban színpadi koncerttel, gálával szórakoztatjuk a tánccsoportok tagjait, majd 
táncházat rendezünk a hangulattól függő időtartamban… 
A fellépőknek étkezést biztosítunk.  
Előzetes megbeszélés alapján lehetőség van arra, hogy a távolról érkezők a közeli Kiscsőszön 
aludjanak (15 perces utazás).  
A rendezvényen jelen lévő Dűvő zenekar felkérhető a műsorszámok lekísérésére A zenekar 
számára egyéni egyeztetés alapján így csak a koreográfiák kíséréséért kell fizetni. 
 
Kérjük, hogy legkésőbb május 10-ig jelentkezzetek a cimbi@iplus.hu címen, a jelentkezési 
lapok visszaküldésével. 
 
Kiscsősz, 2016. február 11. 
 
 
Üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi 
 
 

Jelentkezési lap  – Bakony-Somló Népművélszeti Találkozó, Devecser 
2016. május 14. szombat 

 
 
Csoport neve:………………………………………………………………………….. 
 
koreográfia címe, koreográfusa:……………………………………………… 
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koreográfia címe, koreográfusa:……………………………………………… 
 
körülbelüli létszám:………………………………………………………………….. 
 
vezető telefonja, e-mail címe:………………………………………………….. 
 
technikai igény, egyéb kérés:…………………………………………………… 
 
 
kelt:  
 
         aláírás 
 
 
 
 

XIII. „BAKONY VIRÁGAI” VESZPRÉM MEGYEI 
SZÓLÓTÁNCVERSENY 

 
Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, az 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és Devecser Város Önkormányzata meghirdeti a XII. Bakony 
Virágai Szólótáncversenyt, mely idén a múlt évihez hasonlóan Devecserben lesz.  
A verseny a Bakony-Somló Népművészeti Találkozó keretében kerül megrendezésre, ezért szoros 
időbeosztással zajlik majd. 
A versenyre Veszprém megyei táncosok jelentkezhetnek. 
 

Időpontja: 2016. május 14. szombat reggel 8.00-tól 13.00-ig. 
Helyszín: Devecser, Városi Művelődési Központ 

 
A versenyt négy korcsoportban írjuk ki: 
  I. korcsoport:  10 éves korig 
 II. korcsoport: 11 – 14 éves korig 
III. korcsoport: 15 – 18 éves korig 
IV. korcsoport: 18 év felett 
 
A korcsoport a születés napjának betöltésével ugrik felfelé. 

Aki a korcsoportjában már elnyerte a Bakony Virága díjat, azonos korcsoportban már nem 
indulhat ismét, következő korcsoport elérésével viszont indulhat. 
Nem írunk ki kötelező anyagot, így csak egy produkciót kell eltáncolni, melyet a magyar nyelvterület 
bármely táncanyagából választhatnak. Az improvizált (!) tánc az 1-es korosztályban 1,5, a többi 
korosztályban 2 perc legyen!  
A választott anyagokhoz kérésre archív felvételeket biztosítunk az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület Szakmai Házából (csak személyes, helyszíni átmásolással) 
 
A táncokat a Dűvő zenekar kíséri. Ha valaki szeretne előre zenét egyeztetni, azt hangzóanyag 
formájában elküldheti a zenekar e-mail címére: duvo@duvo.hu . Nagyon fontos, hogy a 
megjegyzésben szerepeljen a versenyző neve és a Bakony Virága megnevezés.  
Telefonos egyeztetéssel kapcsolatban kereshetitek Hrúz Dénes zenekarvezetőt: 06-20-9214241 
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Az idei találkozóra 2000,- Ft nevezési díjat kérünk minden versenyzőtől, amit a helyszínen kell fizetni. 
(A páros táncoknál a kísérőkre nem vonatkozik a nevezési díj, de ha mindketten versenyzők, akkor 
igen.) 
 
A versenyszámokat zsűri értékeli és kategóriánként 2 fiú és 2 lány számára ítéli oda a „Bakony Virága” 
szólótáncosi díjat. Ettől eltérően dönthet a zsűri, ha nagy létszámeltolódások vannak a korcsoportok 
között. A Zsűri a helyszínen csak rövid, általános értékelést tud tartani, hiszen a délutáni programot is 
meg kell tekintenie. A Zsűri tagjai jegyzeteikből a későbbiekben szívesen küldenek rövid személye s 
értékelést e-mailben. 
 
A verseny tervezett programja: 
8.00-10.00 érkezés, regisztráció, felkészülés. Rövid, egy-két perces megbeszélésre lesz lehetőség a 
zenekarral . A magasabb korosztályú versenyzőket kérjük, hogy ne tervezzenek komolyabb zenekaros 
próbát, hacsak nem valamilyen különleges zenei kíséretet kérnek. Tekintettel arra, hogy improvizálni 
kell, ez nem okozhat nagyobb problémát. 
10.00-13.00 Versenyprogram, a legkisebb korosztálytól felfelé emelkedő sorrendben. 
15.00 Rövid általános értékelés és Bakony Virága díjak átadása a szabadtéri színpadon. 
15.20-tól Bakony – Somló Népművészeti Találkozó (táncegyüttesek műsorai) 
18.00-tól Koncertek, gálák, majd esti táncház 
Nap közben a szabadtéri színpad környékén vásári forgatag és színes gyermek program várja a 
vendégeket. 
 
 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. 
 
Jelentkezési határidő: 2015. április 01. 
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni: 
cimbi@iplus.hu  Kérjük, e-mailben jelentkezzetek! 
 
A versenyzők számára étkezést biztosítunk. 
 
 
Kiscsősz, 2016. február 11. 

Üdvözlettel, 
                  Kovács Norbert 
Élő Forrás hagyományőrző Egyesület 
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Jelentkezési lap 
 
 

„Bakony Virágai” Megyei Szólótáncverseny 2016.05.14. Devecser 

 
 
 
 
A versenyző neve: ……………………………………………………………..…….……......... 
 
Születési dátum:……………………………..….. 
 
 
Telefonszám, e-mail:………………………………………………………………..………….. 
 
Szabadon választott tánc:……………………………………………………………..……….... 
 
Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………...………… 
 
 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
 
 

………......……….....…            
                           aláírás 

 

Álláshirdetés 

Főállású néptánc pedagógust, pedagógus párt keresünk. Lakhatást megszervezzük, de az utazás is 

megoldható egyeztetéssel. Falusi gyermek csoportok tanítását kell végezni. Alapvető feltétel a 

Táncművészeti Főiskolai végzettség. Művészképző is megfelel. A jelenlegi 3 éves alapszak nem 

elegendő. Fontos, hogy "folyamatban van, nyelvvizsga hiányzik" megoldásokba nem tudunk 

belemenni. A közlekedés csak autóval megoldható, tehát jogosítványra is szükség van. 

 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

cimbi@iplus.hu +36-20-3786459 
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