Hidak Hírlevél
2016. április – május június

Termésváró tavaszköszöntés
A program időpontja: 2016. április23.
A program helyszíne: Somlószőlős, Somló Hegy
A program szervezője: Somlói Dűlők Egyesülete, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 200 fő

Szent György nap alkalmából tavaszi lovas kocsis túrát szervezett a Somlói Dűlők Egyesülete, melyhez
örömmel csatlakoztunk. Az Élő Forrás Lovas kocsija segítette a felvonulókat fáradtságos útjuk során.
Hoppál Bulcsú és Barátai vidám népzenével, nótaszóval fűszerezte a programot. A túra során a
vándorok sorra köszöntötték a Hegy nyugati oldalának boros gazdáit, akik házi finomságokkal és saját
borukkal várták az érkezőket.
Az egész napos túra teljes hossza nem érte el az egy kilométert…..

Mediawave 2016
A program időpontja: 2016. április 27-május 1.
A program helyszíne: Komárom, Monostori Erőd
A program szervezője: Mediawave Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 2000 fő

A magyar filmes világ egyik kiemelkedő eseménye a Mediawave, amely idén ismét Komáromban, a
Monostori Erődben került megrendezésre. A rendezvény erőssége, hogy a filmek versenye mellett
közel egy héten át zajlanak olyan művészeti programok, melyek az évről-évre összejövő közösséget
erősítik, belső kapcsolatrendszerét elmélyítik. A zenei műhelymunkák mellett egyre nagyobb
hangsúlyt kap a népművészet is. Idén kifejezetten sok népi gyökerű program volt, melyek jelentős
részében az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is közreműködött. Egyesületünk a tulajdonában

lévő sátrakkal, rendezvény eszközökkel is segítette a szervezőket, emellett megszerveztük azt a
gárdát is, amely a rendezvény fizikai feladatainak lebonyolításáért felel.
Nagy feladat és egyben nagy élmény volt számunkra egy különleges esküvő megszervezése. Mihályfy
Kinga és Eduardo Bonapartian barátaink házasodtak össze. A két fiatal Argentínában él, mindketten
magyar származásúak és kiválóan beszélnek magyarul. Ennél is többet jelent, hogy jelenleg Ők
vezetik a Buenos Airesben működő Regős Néptáncegyüttest. A szerelmesek kifejezetten erre az
alkalomra jöttek Magyarországra és elmondásuk szerint életre szóló élményekkel gazdagodtak
hagyományos magyar lakodalmuk során. Isten éltesse őket!

Új szín a táncélet megyei palettáján a Bakonyi
Vigasság
A program időpontja: 2016. május 7.
A program helyszíne: Tés
A program szervezője: Tés Önkormányzata
Érintettek létszáma: 1500 fő
Az elmúlt években egyre nagyobb hírverés mellett, kitartó lelkesedéssel szervezték a tésiek a Bakonyi
Vigasság című programot. Veszprém Megye népművész, néptáncos szervezetei mindig híresen
összetartóak voltak és ebben a programban is bizonyították, hogy készek segíteni a jó
kezdeményezéseket. A program főszervezője Lippert Ferenc, aki egyben önkormányzati képviselő a
településen. Munkájának gyümölcseként egész napos rendezvénysorozattal sikerült létrehozni az idei
programot.

A falu teljes hosszában zajló lovas-táncos felvonulást követően kora délutántól késő estig zajlottak a
színpadi műsorok táncosok, népi énekesek, citerások előadásában.
A rendezvényen az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is képviseltette magát a Dunántúl Népi
Kommandó táncelőadásával.

Gyümölcsöző együttműködés a Herman Ottó
Intézettel
A program időpontja: 2016. május 10.
A program helyszíne: Budapest
A program szervezője: Herman Ottó Intézet, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 500 fő
A közelmúltban került megrendezésre a Herman Ottó Napok című rendezvénysorozat, melynek több
állomása is összekapcsolódott Egyesületünk tevékenységével. A budapesti Herman Ottó Intézet a
környezeti értékek védelmét, a környezettudatos életmódot helyezi munkája fókuszába. Ehhez a
célhoz jól illeszkedik a hagyományápolás, hiszen a régi emberek harmóniában éltek a természettel és
a kultúra sok szelete éppen ezekre az értékekre alapul.
A Herman Ottó Napok első napján az Intézet székhelyén megrendezett konferencián és
ismeretterjesztő programon vettünk részt. Az Élő Forrás által felállított sátorban népi játékokkal,
táncházi fotókkal, régi használati tárgyakkal találkoztak a környék iskoláinak tanulói, akiket
csoportokban szállítottak a rendezvényre. A régi értékekkel való ismerkedés során a gyerekek
láthatták a sajt készítés fortélyait is. A program egy-egy csoportnál háromnegyed órán át tartott. A
rendhagyó tanóra végéről a közös néptánc sem maradhatott el. A sátrunk mellett racka birkáinkat és
kecskéinket simogathatták a gyerekek.

A konferencia nyitásaként azt a megtisztelő feladatot kaptuk, hogy magyar férfitáncokkal
szórakoztassuk a megjelent nagy létszámú szakmai érdeklődőt és magát Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi minisztert.
A Herman Ottó Intézet viszonzásként ellátogatott devecseri rendezvényünkre, a Bakony-Somló
Népművészeti Találkozóra, ahol környezetismereti játékokkal, kvízekkel, feladatlapokkal fogadták a
fesztivál vendégeit, ezzel is különleges színt adva a rendezvény szakmai programjának.

Emlékezetes gálaműsorokkal koronáztuk meg az
idei tanévet
A program időpontja: 2016. május 12-13.
A program helyszíne: Ostffyasszonyfa, Devecser
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Élő Forrás AMI
Érintettek létszáma: 1000 fő

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösd hétvégére és a megelőző napokra időzítette a
néptánccal foglalkozó osztályainak bemutató gálaműsorát. Az intézmény két esztendeje működik, de
már most érezhető a közösségszervező és értékátadó munka hatása. 14 telephelyen, közel
kétszázötven általános iskolás gyermek tanulja a néphagyomány táncos világát. Az oktatás helyszíne
a legtöbb faluban a helyi iskolában, vagy kultúrházban van.
A nagy létszámra és a sok produkcióra való tekintettel két előadást is szervezett az intézmény. A
helyszíneket a területi megoszlás is befolyásolta, így május 12-én a vas megyei Ostffyasszonyfán,
május 13-án Devecserben tartottunk gálát. Mindkét gálaest közel két órás időtartamú volt és
zsúfolásig megtöltötte a művelődési intézmények színháztermeit. A büszke szülők, rokonok minden
egyes táncszámot vastapssal köszöntöttek, kitűnő hangulatot teremtve. Az iskola tanterve szerint
somogyi és rábaközi táncok szerepeltek a színpadokon, emellett bemutatta gömöri
tánckoreográfiáját a kiscsőszi Faluházban dolgozó „tehetség” csoport is. A műsorok élő zenei
kísérettel zajlottak, csütörtökön a Fajkusz Banda, pénteken a Dűvő zenekar varázsolta el a közönséget
és a lelkes táncosokat.
A székhelyen, vagyis Devecserben rendezett gálaműsoron megtisztelő jelenlétével Dr. Kovács Zoltán,
területi közigazgatásért felelős államtitkár is lelkesítette a fiatalokat. Köszöntő beszédében kiemelte a
hagyományban rejlő értékeket, a jó közösségeket, amelyek a magyarság erősítésén dolgoznak. A
műsoron a Klebelsberg Intézményfenntartó devecseri tankerületének igazgatója, Némethné Takács
Cecília és a devecseri Járási Hivatal vezetője, Bereczki Nóra is jelen volt.

Erdők, mezők, vad ligetek…
Vidám vetélkedő formájában gazdagították
néprajzi ismereteiket a versenyzők
A program időpontja: 2016. május 13.
A program helyszíne: Devecser
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Élő Forrás AMI
Érintettek létszáma: 50 fő
Első ízben rendeztük meg az Erdők, mezők, vad ligetek című néprajzi vetélkedőt, melyre egy szűk
meghívotti körből végül öt Veszprém megyei iskolás csoport jelentkezett. A devecseri Művelődési
Központ adott otthont a programnak, mely május 13-án, pénteken, közel négy órás időtartamban
zajlott. A néphagyományhoz köthető játékos feladatok és kvíz kérdések mellett a Herman Ottó
Intézet környezettudatosságra nevelő feladatsorát is megoldották a résztvevők. A benevezett
csoportok Tüskevárról, Somlóvásárhelyről, Devecserből, Nagyalásonyból és Szentgálról jöttek.
Minden csapat értékes díjakkal gazdagodott, emellett ingyenes lovas kocsikázáson vehet részt
Egyesületünk kiscsőszi portáján. A nyertes csapat (Nagyalásony iskolásai) ajándéka egy ingyenes
kirándulás Szentendrére, a Skanzenbe.

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó 2016
A program időpontja: 2016. május 13-14.
A program helyszíne: Devecser
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 3000 fő
Még az Égiek is érezték, hogy a fáradtságos szervezőmunka és a lelkes előkészülés, no, meg a
rengeteg kiváló szereplő megérdemli, hogy sikerrel történjen meg a régóta hagyományosan
Pünkösdkor zajló Bakony-Somló Népművészeti Találkozó. Az eső csak azokban az időpontokban
esett, amikor a rendezvények a színházteremben, vagy más fedett helyiségekben folytak. Amint
áttettük programjainkat a szabadtéri helyszínre, vagyis az újonnan kialakított devecseri Piactérre,
azonnal kisütött a nap és a tiszta, kellemes időjárás mindaddig tartott, míg le nem zártuk a
rendezvény esti eseményeit. Ezt követően persze újra locsogott az eső…
A rendezvény immár nemzetközi szintre emelkedett, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a legmagasabb
szakmai színvonalat képviselte.
Május 13-án, pénteken délután egy órakor kezdődött az a néprajzi vetélkedő, mellyel útjára
indítottuk a programsorozatot. Az általános iskolákból verbuválódott kisdiákok fontos helytörténeti
ismeretanyaggal és szép közösségi élményekkel mehettek haza a programról.
Pénteken este 18.00-tól a térség gyermek tánccsoportjai adtak látványos gálaműsort a devecseri
színházteremben. Résztvevő csoportok: Devecser Tánccsoport, Somlóvásárhelyi Gyermek
Tánccsoport, Noszlopi Gyermek Tánccsoport, Kerta Gyermek Táncegyüttes, Csögle Gyermek
Tánccsoport, Káptalanfa Gyermek Tánccsoport, Kiscsőszi Tehetség Csoport. A gálaműsort a Dűvő
zenekar kísérte.

Május 14-én, szombaton, reggel nyolc órától kezdték meg a színpadi próbákat a Bakony Virága
szólótáncverseny résztvevői. Közel száz jelentkező, négy korcsoportban mérette meg tudását a
szakmai zsűri előtt. A legjobbak kiérdemelték a Bakony Virága kitüntetést, melyet kora délután, a
szabadtéri színpadon adtunk át.
Díjazottak:
1. korcsoport
Pulay Zsófia, Nagy Milán, Taubert Zsigmond Márton, Hajdu Márton, Harhai Péter, Péter Botond
2. korcsoport
Baka Levente, Bolla Szebasztián, Tóth Kitti, Masszi Ákos Zsombor, Rab Hanna, Samu Vajk, Antal
Vivien, Varga Anna, Rák Máté Zsombor
3. korcsoport
Sugár Mátyás, Rák Gergő Attila, Csépely Zsófia
4. korcsoport
Kovács Kata, Rumi Márk, Kokas Krisztina, Kokas Károly
Délután 14.00 órától késő estig zajlottak a szabadéri programok. Boka Gábor vándorszínész Toldi
című előadása nagy hatással volt a színpad körül összegyűlő közönségre.
15.00-kor adtuk át a Bakony Virága díjakat. A díjazottak emléklapot és emlékplakettet kaptak.
Utóbbit Apáti Zoltán fazekas mester készítette.
A délutáni-esti órákban a néptáncegyütteseké volt a színpad. A műsorszámok szintén Zsűri előtt
zajlottak, bár verseny nem volt. A Zsűri a programot követően értékelő beszélgetésen mondta el
véleményét a csoportok vezetőinek.
A rendezvényen vendégünk volt a budapesti Herman Ottó Intézet. Az Intézmény a
környezettudatosság, szemléletformálás jegyében végzi országos hatókörű tevékenységét. Az egy
héti tartó Herman Ottó Napok programsorozatának így Mi is részesei lehettünk. A pénteki
vetélkedőhöz feladatsort küldött az Intézet, szombaton pedig munkatársai révén interaktív
programokkal, játékokkal kvízekkel is jelen volt a rendezvény helyszínén.
A Fesztivál Zsűri tagjai:
Bonifert Katalin (Duna Művészegyüttes Tánckarvezetője), Juhász Zsolt (Duna Művészegyüttes
művészeti vezetője), Hahn-Kakas István (Táncol-Kodo Táncegyüttes vezetője), Balla Zoltán (Fóti
Művészeti Szakközépiskola néptánc tanszak vezetője)
A programban szereplő együttesek:
Dunántúl Népi Kommandó, Kolontári Sváb Tánccsoport, Szilágyi Táncegyüttes Gimnazista Csoportja,
Márkói Cserdülő Táncegyüttes, Zöldág Ifjúsági Táncegyüttes, Homokbödöge Táncegyüttes, Gerence
Néptáncegyüttes, Napsugár Hagyományőrző Tánccsoport (Tiszapéterfalva), Szászcsávási Zenekar
(Erdély), Kokas Banda (Tiszapéterfalva), Dűvő Zenekar

Balatonalmádi kisiskolások Kiscsőszön
A program időpontja: 2016. május 25.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
Balatonalmádiból látogatott hozzánk egy ötven fős iskolai csoport. Az alsó tagozatos kisdiákokat
pedagógusaik is elkísérték. A kirándulás egyben rendhagyó hagyomány és néprajz foglalkozás is volt.
Az Élő Forrás munkatársai egész napos programsorozatot tartottak a gyerekek számára. A program

során megismerkedhettek a falu állataival, a gazdálkodás formáival, betekinthettek egy régi falusi
család életkörülményeibe, de a nagyobb gazdaság működésébe is. A gazdálkodás mellett a régi falusi
kultúra is teret kapott. Dallal, tánccal színesítettük a programot, majd zárásként egy játékos
parasztvetéélkedő és egy méta verseny mozgatta át a csoport tagjait. A gyerekek szomorúan
búcsúzkodtak, hiszen nagyon jól érezték magukat.

Ertl Pálné Megyei Gyermek Néptánc Találkozó
A program időpontja: 2016. május 28.
A program helyszíne: Litér
A program szervezője: Litéri Zöldág Táncegyüttes, Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő
Ertl Pálné országos hírű gyermektánc pedagógus, példakép volt. Litér táncéletének alapítója,
működtetője egész életében a gyermekek értéktiszteletre való nevelését szolgálta. Az Ő nevét vette
fel idén a Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó. A rendezvény – a tavalyihoz hasonlóan –
Litéren került megrendezésre, házigazdáink a Litéri Zöldág Táncegyüttes tagjai, vezetői voltak.
Már a délelőtti órákban sokan összejöttünk Litér sportpályáján, ahol Pintér Katalin és Szabó Sándor
irányításával méta bajnokság zajlott. Az izgalmaktól sem mentes, lendületes versengés nem csak jó
sport élmény volt, de a baráti hangulatot is megalapozta.
Méta bajnokság eredménye:
I. Élő Forrás Táncegyüttes Kiscsősz
II. Berhida Táncegyüttes Gyermekcsoportja
III. Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes Litér
IV-V. holtversenyben
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes és Cserregő

Néptáncegyüttes - Rece-fice csoport (Várpalota)
A szervezők a versenyt követően finom szendvicsekkel és limonádéval várták a gyerekeket és a
kísérőket a Művelődési Házba. Itt a Zagyva Banda segítségével zajlottak a délutáni műsor próbái.
14.00-kor a felnőttek elzarándokoltak Ertl Pálné Marika néni sírjához, ahol rövid megemlékezésen
tisztelegtek a Mester előtt.
Délután 16.00-kor kezdődött a találkozó színpadi része, a Közpark gyönyörű Amfiteátrumában. A
program nyitásaként Szedlák Attila, Litér polgármestere, Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója
(Ertl Pálné fia) és Kovács Norbert, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület elnöke mondott köszöntő
beszédet, majd elkezdődött a közel három órás táncgála, melyet a Zagyva Banda kísért.
Az együttesek műsorát Majoros Róbert és Németh Ildikó, a gyermek táncélet két elismert
szakembere nézte végig. A felkért Zsűri a műsort követően kötetlen, jó hangulatú értékelő
tanácskozást tartott az együttesek vezetőinek.
Résztvevők:
Várpalotai Művészeti Iskola Csetényi Néptánccsoportja
Cserregő Néptáncegyüttes Rece-Fice csoportja
Gurgolya Néptánccsoport
Berhida Táncegyüttes Gyermek Csoportja
Élő Forrás Gyermek Táncegyüttes
Márkói Cserdülő Néptáncegyüttes
Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes korosztályos csoportjai

Koncert, színház és film egyben
Betyárjáték a nemzeti összetartozás napján
2016. június 8., 09:58, 804. szám

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szervezésében, együttműködve a KMKSZ-szel és
Magyarország Ungvári Főkonzulátusával Ungváron bemutatták a magyar Nemzeti Színház, a
HídMédia Kft. és a Rackajam együttes Betyárjáték című közös produkcióját. A Kárpátaljai
Megyei Ukrán Zenei-Drámai Színház nézőtere teljesen megtelt az ünnepi előadás alkalmából.
Az előadást megelőzően a színház előtti romos szökőkútnál találkoztam a rendezővel,
Szomjas György Kossuth-díjas filmrendezővel, aki az előadás kapcsán elmondta: „Ez egy

elég különös előadás: a Nemzeti Színház produkciója, de voltaképpen mi külsősök vagyunk a
Nemzeti Színházban, Jantyik Csaba producer is, a zenészek is, meg a táncosok is. Egyedül Olt
Tamás színész, aki a narrátor szerepét kapta, ő színházi ember. Az előadás voltaképpen egy
koncert, amely föl van dúsítva filmrészletek vetítésével, tánccal, szövegekkel. Tehát egy
speciális színházi produkció, nem egy hagyományos előadás. Érdekessége, hogy a rock and
rollnak és a népzenének egy sajátos találkozását láthatjuk. Ferenczi György és a Rackajam
népzenészekkel kiegészülve eljátszanak egy dalsorozatot, amely egyben elmeséli a betyárok
történetét is. A táncosok ezt illusztrálják, és a kivetített filmrészletek is ezt festik alá. A dalok
nagy része a Rackajam repertoárjában már megvolt, csak egypár dal volt, amelyeknek a
beépítését a műsorba én kértem.”
A neves filmrendező elmondta, hogy ez az első színházi rendezése; a kritikákat nem olvassa,
viszont az megelégedettséggel tölti el, hogy Budapesten telt házzal játszották az eddigi kilenc
előadást, és bízik abban, hogy a kárpátaljai közönségnek is tetszeni fog.
Az előadás előtt Kovácsné Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke
köszöntötte a közönséget, és külön a meghívott vendégeket: Kövér Lászlót, a Magyar
Országgyűlés elnökét, Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövetet, Buhajla József és Szalipszki
Endre ungvári és beregszászi magyar főkonzulokat, Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét,
parlamenti képviselőt, valamint Barta Józsefet, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács
alelnökét.
Kövér László ünnepi beszédében hangsúlyozta: „2010. június 4-én az Országgyűlés azért
fogadta el a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt, mert ezt a napot
akartuk a jelképévé tenni annak a súlyos áron megszerzett bizonyosságnak, hogy amit a
magyarok szeretete, felelőssége és tudatossága összetart, azt idegen erő és kényszer nem tudja
széttépni.” Az Országgyűlés elnöke felidézte a trianoni szerződés Magyarországnak és a
magyar nemzetnek okozott veszteségeit, majd kijelentette: „Száz esztendő távlatából a
nemzeti összetartozás napja nemcsak arra alkalmas, hogy számba vegyük a trianoni döntés
kapcsán az ellenérdekelt külső erők által a magyarság rovására elkövetett bűnöket, hanem arra
is, hogy tudatosítsuk – Széchenyi szavaival – „az önmagunk iránti hűtlenségeket”, azaz
tudatosítsuk mindazon magyar bűnöket, hibákat és mulasztásokat, amelyek hozzájárultak a
trianoni tragédiához”. A politikus kifejtette: „A mai napon azonban nemcsak emlékezünk,
hanem hálát is adunk a Gondviselőnek azért, hogy az elmúlt évszázadban mi, magyarok, az ő
segítségével bebizonyítottuk, hogy nemzeti összetartozásunk erősebb, mint azon erők,
amelyek szét akartak és szét akarnak szakítani bennünket. A mai napon történő egyidejű
emlékezést és ünneplést a nemzeti tudatosság kapcsolja össze, a bennünk rejlő feszültséget a
magyarok jövőbe vetett hite és élni akarása oldja föl. Trianon lélektani örökségét csak akkor
tudjuk felszámolni, ha a magyarság nemzeti összetartozását erősíteni tudjuk a XXI.
században. A magyarok nemzeti összetartozásának alapja pedig a keresztény szellemi
gyökereinkből, magyar nyelvünkből, kultúránkból és történelmünkből táplálkozó
azonosságtudat és nemzeti tudatosság. Ez a magyarság legfontosabb erőforrása a XXI.
században, ez lehet az erő, amelynek segítségével nemzetközi jogrendet és államhatárokat
nem sértő és korszerű módon tudjuk segíteni a teljes Kárpát-medencei magyarság
szülőföldjén való boldogulását, a magyarság lelki és anyagi erejének összpontosítását. A
magyar tudatosságon alapuló nemzeti összetartozás stratégiai erőforrásunk a XXI. században.
Történelmi szétszórattatásunk hátrányából ezen erőforrással tudunk előnyt faragni egy olyan
új világban, amelyben az igazi nyerteseknek nem a nagyok, hanem a tudatosak fognak
bizonyulni. A XXI. századunk nagy erőpróbái nem a múltból ismeretes elszenvedett
területfoglaló háborúk, hanem újszerű, tudatfoglaló küzdelmek lesznek, amelyben a szilárd

azonosságtudatot nélkülöző közösségek bizonyosan veszteseivé válnak az egzisztenciális
küzdelmeknek is. Mi, magyarok nem akarunk többé sem vesztesei, sem áldozatai lenni az
előttünk álló időknek” – hangsúlyozta Kövér László, majd a kárpátaljai magyar közösség
helytállását elismerve a következőképpen fogalmazott: „Tisztelt kárpátaljai honfitársaink, a
legmostohább trianoni sors a Kárpát-medencében önöknek jutott, ezért önöké, kárpátaljai
magyaroké a legnagyobb teljesítmény is, hogy, bár nagy áldozatok és fájdalmas veszteségek
árán, de öntudatos magyar közösségként megmaradtak a szülőföldjükön. Mindvégig
hűségesek maradtak a magyar nemzethez, és mindig lojális értékteremtő állampolgárai
maradtak annak az államnak, amely éppen szülőföldjükre költözött.” Kövér László a magyar
állam és minden magyar ember nevében megköszönte a kárpátaljai magyarság helytállását
egy olyan világban, amelyben a legnagyobb teljesítmény a közösségi megmaradás. „A
Kárpát-medencében ezer esztendő mögöttünk, s hitünk szerint ezer esztendő előttünk.
Őseinken múlott, rajtunk és utódainkon múlik. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – zárta
ünnepi beszédét a Magyar Országgyűlés elnöke.
A házelnök jövőbe vetett hitet erősítő szavai után felemelkedett a függöny, és elkezdődött a
már idézett Szomjas György rendezte, Kovács Norbert „Cimbi” által koreografált,
koncertfilmszínházként definiált, valóban egyedi és különleges előadás. Ferenczi György és a
Rackajam megzenésített versszövegeket és az egykori betyárok – koruk sajátságos lázadói –
világát megidéző dalokat játszott, a rájuk jellemző módon mesterien ötvözve a magyar
népzene és a modern zenei műfajok elemeit. Kivételes élmény volt Kovács Norbert „Cimbi”
néptáncosainak hihetetlen erőt sugárzó lendületes produkciója, amelyet árnyjáték és Szomjas
György filmjeiből bejátszott részletek tettek egységes előadássá. Mindezt kitűnően egészítette
ki Olt Tamás a narrátor szerepében, aki korabeli újsághíreket idézve szörnyülködött a
betyárok tettein, képviselve a rémtetteken szörnyülködő, ugyanakkor a betyárokkal együtt
érző népet – azaz minket.
Szomjas Györgynek igaza lett, az előadás tetszett a kárpátaljai közönségnek, amely többször
is visszatapsolta a művészeket, akiket őszinte köszönet illet a kivételes és maradandó
élményért.
Badó Zsolt

Táncos Tehetségek Tábora Kiscsőszön
A program időpontja: 2016. június 19-július 1.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 200 fő

Idén is nagy érdeklődés mellett zajlott a Táncos Tehetségek Tábora című
programsorozatunk, melyre két turnusban több, mint 180 gyermek jelentkezett. A táborok
azonos táncanyagokkal és kísérő programokkal zajlottak mindkét héten. Az első héten a
kisebb, a másodikon a nagyobb korosztály jelentkezői tanulhatták a Dél-alföldi és a Küküllőmenti táncokat, melyek tanítására Molnár Pétert, Molnárné Györke Esztert, Hahn-Kakas
Istványt és Tombor Beát kértük fel. A mesterek munkájának köszönhetően a táborok végére
improvizatív módon táncolták a gyerekek a tanult anyagokat. Minderre a Galiba Zenekar élő
muzsikája mellett volt lehetőségük. Az Élő Forrás munkatársai a tábor folyamán hangulatos

kísérőprogramokat rendeztek, így lehetőség volt lovas kocsizni, kézműves mesterségeket
kipróbálni, kirándulni, stb. A gyerekek a Kárpát-medence különböző vidékeiről érkeztek.
Vendégeink voltak Gyimesből a Fölszállott a Páva legutóbbi középdöntős táncosai is, akik
különdíjként kapták a táborozási lehetőséget. Emellett Székesfehérvár, Aba, Litér,
Celldömölk, Budakeszi, Tordas és a környék kistelepülései is képviseltették magukat.

XII. Kiscsőszi Pajtafesztivál

Kiscsősz
2016. július 7-10.

Népzenei koncertek, néptánc előadások, kiállítások,
értékőrző programok
„Élő Értékhét” - Határon túli magyarok találkozója - Népművészek és
fotóművészek kiállításai - Kézművesek bemutatója, játszóház - Nemzetközi
népzenei és néptánc tábor - Művész – Politikus Kultúrpiknik – Pajtakoncertek
- Esti néptánc és népzenei gálák, táncházak

XII. Kiscsőszi Pajtafesztivál
Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális Tengelyén
Július 7. csütörtök
18.00
19.30
20.30

22.00

Kiállítás megnyitó – Kása Béla fotóművész, Bánhelyi József fotóművész és az
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület népművészei (Iskolakert)
Tükrös zenekar koncertje (Múzeumpajta)
"Egy másodpercen múlik az élet!" Rendhagyó előadás (Pintér József rendőr
főtörzszászlós és Jakab Zoltán rendőr főtörzsőrmester a Veszprémi
Rendőrkapitányság balesethelyszínelői), vendég Csík János
(Múzeumpajta)
Táncház (Cimbi portája)

Július 8. péntek
17.30

18.30
19.30
20.30

22.30
23.00

Nyitótánc a Kocsma előtt
A Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora és a Dűvő Tábor résztvevői,
Kolontári Sváb Tánccsoport, Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv
Hagyományőrző Együttes, Sümeg Néptáncegyüttes
Boka Gábor előadása – Arany János: Toldi (Kocsma előtt)
Dűvő zenekar koncertje (Magdi portája)
„Hungarian FolkEmbassy” együttes koncertje. Vendég Hetényi Milán –
Részletek a A Báthory-Bem- Balatonboglár - Népzene a LengyelMagyar barátság jegyében / "Felsütött a nap az égre" Népzenei Karaoke DVD
anyagából) (Gyöngyi pajtája)
Betyárjáték – a Nemzeti Színház és a Híd Média Kft. produkciója
Táncház (Kocsma előtt)

Július 9. szombat
Tejkóstoló Üveges Zsolt tehenészete előtt
Művész – politikus közéleti piknik – avagy főzz a népnek akció az Élő Értékhét
keretében kb.
10.00-17.00 Véradás a kiscsőszi Ifjúsági Szálláshely ebédlőjében
11.00 Kiscsőszi Hétpróba – csapatjátékok vidéki módra
13.00 Trükkös-Lovas bemutató – Megyer Sarja Egyesület (Múzeum hátsó karám)
14.00 Búcsúi sütemények fesztiválja (Kocsma előtt)
14.00 Romungro Gipsy Band koncertje (Roma sátor)
15.00 Boróka Népdalkör templomi előadása (Katolikus Templom)
16.00 Tánc az utcán Vendégeink - Virestads Folkdanslag (Svédország)
17.00 Beszéljünk magunkról… - Navratil Andrea népdalénekes, Kása Béla, Zalka Imre
fotóművészek és talán mások is (Gyöngyi pajtája)
18.00 Fajkusz Banda koncertje, közreműködik a Sopron Táncegyüttes (Magdi portája)
19.00 Fláre Beás zenekar koncertje (Gyöngyi pajtája)
20.30 Tüzes-Lovas bemutató – Megyer Sarja Egyesület (Múzeum hátsó karám)
21.00 Iskolaerdei gála (Virestads Folkdanslag (Svédország), Nagyecsedi Rákóczi Kovács
Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Sopron Táncegyüttes, Ringató Balaton
Néptánccsoport, Fajkusz Banda
22.30 Táncház (Kocsma előtt)
9.00
9.00

Július 10. vasárnap
8.00 Pajta Szólótáncosa verseny – Múzeumpajta
11.30 Ünnepi szentmise az Egyházért, a Hazáért. Közreműködik a Borostyán Férfikórus
(Katolikus Templom)
12.30 Karikázó és verbunk a Templom előtt, ahogy régen volt…
12.00 Jó ebédhez szól a nóta – Sallai Flórián és Családja muzsikál (Kocsma előtt)
14.00 Pajta Szólótáncosa verseny eredményhirdetése, majd dalra fakadnak a térség
népdalkörei – Borostyán Férfikórus, Kemenesmagasi Citerazenekar és dalkör,
Adorjánházi alkör (Kocsma előtt)
16.00 Horváth Attila Rokonai, Barátai és Üzletfelei – koncert (Cimbi diófája)
17.00 Ferenc Jóska fújatja a trombitát – Visszatekintés az 1. világháborúra a Kákics
Zenekarral – koncert (Cimbi diófája)

Programok a Pajtafesztivál idején
Művésztanya – a Barkók kulturális nagykövetei (Barkó jurta Cimbi kertjében)
Kiállítás a Barkóságból- főként díjnyertes, zsűrizett portékákból mesterségbemutatók- foglalkozások: szövés-fonások, karkötők készítése, bútorfestésékszerek készítése, hímzés- barkó könyvjelző készítése
„Egymás szemében” – kiállítás és cigány programok, muzsikálás, a Fláre Beás
zenekarral
Vendégünk a Magyar Vöröskereszt – Játszóház, promóciós sátor a Falu különböző
helyszínein, szombaton véradás
Kézműves foglalkozások, helyi termék előállítók, borászok kiállítása és vására a
rendezvény területén
Kása Béla fotóművész, Bánhelyi József fotóművész, a Veszprém Megyei
Népművészeti Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
népművészeinek kiállítása
Zalka Imre vándorfotográfus fotós műhelye

Közösségek Együttléte és Főzőversenye
Élő Értékek a Somló Hegy Hangján
Tisztelt Civil Szervezetek, kulturális és egyéb társadalmi Közösségek!
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a Somló térség Önkormányzataival és több civil
szervezettel együttműködve megszervezi a Közösségek Együttléte és Főzőversenye
programot július 17-én, vasárnap, a Somló Hegy tetején, a Kilátó környékén.
Célunk, hogy – tevékenységi körtől függetlenül – találkozási, ismerkedési lehetőséget
biztosítsunk a környékben működő társadalmi szervezeteknek. A rendezvény keretében
bemutatjuk Veszprém Megye kiemelkedő értékeit, a térség kézműveseinek, termelőinek
termékeit. A délelőtti órákban főzőversenyt rendezünk, melyre csak közösségek nevezhetnek
be.
A rendezvényre ezúton meghívjuk az Önök közösségét is. Kérjük, hogy nevezzenek be a
főzőversenyünkre, ahol az Önök által képviselt szervezet nevében kell elkészíteni az ételt.
Nagyon fontos kérésünk, hogy a főzőverseny nem egyszerű bográcsos pörköltfőzés lesz.
Kérjük, hogy készítsenek olyan ételt, amely jellemző az Önök településén, amelyhez
különlegesen értenek az Önök szervezetének tagjai, amely kapcsolható a Somló térségének
hagyományaihoz, kultúrájához.
Az étel elkészítésének formáját is értékelni fogjuk. Kérjük, hogy mindenki méltó öltözetben,
lehetőleg népise ruhában főzzön, emellett fontos, hogy minden versenyző csapatnak
esztétikus terítékkel kell ételét bemutatni (terítő, díszítőelemek, italos, ételes edények, asztal,
székek, stb…). A főzéshez előzetes kérésre fát biztosítunk, de gázrózsás megoldást is
elfogadunk (gázrózsát, palackot nem tudunk biztosítani). A főzőversenyt 10.00-tól kezdjük, a
zsűrizés 13.00-tól 14.00-ig zajlik rangos Zsűri felkérésével. A magas minőségű ételeket és
kiszolgálást a Zsűri helyezésekkel, díjakkal értékeli.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szervezett forgalomirányítás lesz!
A benevező szervezetek vasárnap reggel 8.00-tól közlekedhetnek a Dobától felvezető úton,
forgalomirányítás mellett. 9.30-ig minden csoportnak fel kell érkeznie! A vendégek csak
gyalogosan közlekedhetnek.
A kulturális közösségek (tánccsoportok, dalkörök, citerazenekarok, stb.) számára szívesen
biztosítunk fellépési lehetőséget 15-20 percben, a délután 14.00-tól kezdődő színpadi
műsorokban. Kérjük, hogy jelezzék felénk fellépési szándékukat.
Jelentkezésüket a cimbi@iplus.hu e-mail címre, vagy a 06-88-220156, illetve a 06-203786459 várjuk legkésőbb július 10-ig.

Meghívó
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Tornai Pincészet meghívja a
kultúra vidéki szereplőit, a hagyományok és az értékek tisztelőit egy tartalmas
szakmai tanácskozásra. A rendezvényt az „Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális
Tengelyén” című programsorozat keretében szervezzük, melyre elsősorban a
terület szakembereit, a téma iránt érdeklődő településvezetőket, civil szervezetek
képviselőit várjuk.

Bor – Vidék – Hagyomány
Szakmai találkozó a Tornai Pincészet konferencia termében.
2016. július 14. csütörtök, Somló Hegy, Tornai Pincészet
9.30-10.00 Érkezés, regisztráció
10.00 Köszöntő: Kovács Norbert, Tornai Tamás
10.15-11.15 Előadások
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkája, céljai és eredményei a
szakmában és a térségben – Kovács Norbert elnök
A kultúra és a bor közös útja a Somló térségében – Tornai Tamás, a
Tornai Pincészet tulajdonosa
11.15-11.45 Kávészünet
11.45-12.45 Előadások
Táj – Érték – Együttműködés – Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, Dr. Eperjesi
Tamás a Herman Ottó Intézet főigazgatója, főigazgató-helyettese
A Népművészet - mint a „magas kultúra” egyik zászlóshajója – a
Fölszállott a Páva sikerének tükrében – Dr. Balogh Júlia, a Fölszállott a
Páva ötletgazdája
12.45-13.15 Beszélgetés az előadások témái kapcsán
13.15 Étkezés, a Pincészet megtekintése Tornai Tamás vezetésével
14.00 Rövid művészeti műsor
Regisztráció: szandra99@gmail.com
A regisztráció határideje: július 12.
Kérjük, írja meg a résztvevő nevét, e-mail címét, a képviselt szervezetet.

