HIDAK HÍRLEVÉL 2017 május-június-július
Az idei nyár zsúfolásig megtelt programokkal. Gyakran kérdezzük magunktól, hogy valóban ennyi
mindent kell egyszerre szervezni és bonyolítani? A gondolatmenet zárásaként aztán felidézzük a
programok során átélt szép pillanatokat, a közösségformáló eseményeket és az újra szövődő,
erősödő barátságokat. Végül megállapíthatjuk, hogy érdemes volt!

Szólistáink vendégszerepeltek a Magyar
Vöröskereszt nemzetközi konferenciáján
A program időpontja: 2017. május 19.
A program helyszíne: Keszthely
A program szervezője: Magyar Vöröskereszt
Érintettek létszáma: 200 fő

A régi kapcsolatnak köszönhetően a Vöröskereszt az Élő Forrás hagyományőrző egyesületet kérte fel,
hogy művészeti programmal is gazdagítsa a Keszthelyen megrendezett éves konferenciát. A
rendezvényre az ország távoli részeiből és külföldről is érkeztek a szervezet munkatársai, tagjai,
támogatói, partnerei. Egyesületünk az elmúlt időszakban kiemelkedő táncos teljesítményt nyújtó
fiatal táncosait mutatta be a programon. Pikó Gábor Kalotaszegi legényest, Bogdán István és Balogh
Mária Galga-menti táncokat mutattak be. A táncokban a Mesterek is segítettek. A bemutatókat
vastapssal jutalmazta a közönség.

Nagy sikert aratott a Hunyorgók Bábcsoport
Békéscsabán
A program időpontja: 2017. május 20-21.
A program helyszíne: Békéscsaba
A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet
Érintettek létszáma: 200 fő
A Nemzeti Művelődési Intézet Bűvös Bábos projektje kapcsán abban a megtiszteltetésben volt
részünk, hogy Egyesületünk partnerként kapcsolódhatott be egy olyan szakterület országos
programjába, mely számunkra teljesen új, eddig ismeretlen világot nyitott meg előttünk. Lehetőséget
kaptunk, hogy egy négy megyét érintő mintaprogram egyik helyszíneként a Nemzeti Művelődési
Intézet támogatásával hozzunk létre egy új közösséget, amely a Hunyorgók Gyermek Bábcsoport
nevet kapta. Munkatársunk, Honvédő Szandra nagy lelkesedéssel fogott a szervezésbe és mindössze
három hónap alatt összekovácsolta a csoportot, sőt, egy szenzációs előadást is létrehozott. Savanyú
Jóska betyártörténete teljes átéléssel, színházi élményt nyújtva jelent meg a gyermekek és bábjaik,
eszközeik által megelevenített színpadtérben. A próbák folyamán a veszprémi kabóca Bábszínház
vezetője, Székely Andrea és munkatársai is rengeteg szakmai tanáccsal segítettek, ők voltak a
csoportunk mentorai.
Békéscsabán a programsorozat záróeseménye zajlott, ahol Závogyán Magdolna helyettes államtitkár
mellett Hegedűs Katalin, az NMI vezető munkatársa, a város Polgármestere, a befogadó művelődési
intézmény igazgató-helyettese is köszöntötte a megjelenteket. Délelőtt a bábos szakma kiemelkedő
személyiségeinek, szakembereinek előadásait hallgathatták meg a konferencia résztvevői. Délután a
négy megyében létrehozott bábcsoportok tartották meg előadásaikat. A bemutatók különlegessége,
hogy a létrehozásukra mindössze néhány hét állt rendelkezésre, mégis mind a négy nagyon magas
színvonalat képviselt. A csoportok és mentoraik más-más irányból és eltérő módszerekkel
közelítették meg az előadás megvalósítását, ettől vált igazán színessé a délutáni program. A
csoportok előadásai nagy sikert arattak a népes közönség előtt, nagy örömünkre a Hunyorgók is
vastapsot kaptak. A kirándulás valódi családi, közösségi program lett, hiszen az NMI jóvoltából
szállást is kaptunk, így megismerkedhettünk Békéscsaba néhány nevezetességével, vasárnap pedig
lenéztünk a budapesti Citadelláról.
A bemutatott előadások:
Kötegyáni Bábcsoport – Tündérszép Ilona és Árgyélus
Bábkomák Bábcsoport, Püspökladány – A szegényember és a kicsi ördög
„Boglári Játékszín” bábcsoport Balatonboglár – Arany János: A bajusz
Hunyorgók bábcsoport, Kiscsősz – Savanyú Jóska és a tizenkét bakonyi betyár

Közgyűlés
A program időpontja: 2017. május 24.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő

Megtartotta tavaszi Közgyűlését az Élő forrás hagyományőrző Egyesület. A Közgyűlés legfontosabb
feladata az előző év pénzügyi és szakmai jelentésének és az idei év munkatervének, költségvetésének
elfogadása volt. Ezek mellett szó esett a szervezet pályázatairól, hosszú távú terveiről is.

Lovas túra és Regionális Gyermeknap
A program időpontja: 2017. május 27-28
A program helyszíne: Kiscsősz-Somló-Kerta-Marcal-mente
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kertai Összefogás Alapítvány
Érintettek létszáma: 500 fő

A Kertai Összefogás Alapítvány, helyi civilek, vállalkozók kezdeményezésére idén megrendezésre
került az első regionális gyermeknap Kertán. E programötlet apropóján Egyesületünk szervezésében
egy figyelemfelhívó lovas túrát is rendeztünk. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a térség természeti,
turisztikai értékeire, a Somló, a Marcal vidéke szépségeire és a kiválóan lovagolható túra útvonalakra.
A térségben több kis lovas vállalkozás is működik, akik hosszabb távon szívesen fejlesztenék

tevékenységüket, de ehhez fel kell építeni az igényeket is. Ebben szerettünk volna előbbre lépni. A
túrázók létszáma tíz volt. Kiscsőszről indulva, Iszkázt, Somlószőlőst érintve jutottunk el a Somló
Hegyhez, melyet keletről megkerültünk. Somlóvásárhely után Tüskevár, Karakószörcsök és Kerta
következett. Kertán a gyermeknap vendégei felülhettek a lovainkra. Az esti órákban táncos
csoportjaink, szólistáink szórakoztatták a közönséget.
Vasárnap Kamondon át Kispirit és végül kiscsősz következett, gyönyörű útvonalat követve a réteken,
erdőkön át. Terveink szerint a túrát ezentúl minden évben megrendezzük.

Óvodások Kiscsőszön
A program időpontja: 2017. május 30
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő

Pápa városi óvodáinak kiránduló csoportját fogadtuk Kiscsőszön. A gyermekeket az óvónők mellett
szüleik is elkísérték. A hagyomány és a természet szeretetét már a legapróbbak szívében érdemes
elültetni. Tapasztalható, hogy a városi kisgyermekek nem találkoznak a legtermészetesebbnek tűnő
élményekkel sem. Nem ismerik közelről a természeti növény-és állatvilágot, nem képesek közeledni
ezekhez az értékekhez. A kirándulás célja a gyermekek találkozása a falu világával. A kicsik elidőztek a
háziállatok karámjainál, kenyérrel etették a birkákat, kecskéket, majd elkirándultunk Üveges Zsolték

borjú óvodájába és tehenészetébe. A falu közepén artézi vizet kóstoltunk, majd sétáltunk a
legelőkön. Ebéd után dalokat, csujjogatókat és egyszerű táncokat tanultunk, majd mindenki
felpattant a lovas kocsira és nótaszó mellett kocsikázott.

Újra Devecserben zajlott a Bakony-Somló
Népművészeti Találkozó
A program időpontja: 2017. június 2-3.
A program helyszíne: Devecser
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület, Művelődési Ház és Önkormányzat Devecser
Érintettek létszáma: 2000 fő

Nagy érdeklődés kísérte az évtizedes múltra visszatekintő Bakony-Somló népművészeti Találkozó
programjait, melyet immár harmadik évben rendeztünk meg Devecser városában. A város
Művelődési háza és a körülötte kialakított, kiváló elrendezésű tér kiváló lehetőséget biztosít egy
színvonalas művészeti rendezvény lebonyolításához. A rendezvény két napján a Dunántúl minden
vidékéről képviseltették magukat a néptáncosok, néptáncegyüttesek. A programot az Apte Művészeti
Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre és az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület tervezte a helyi
Művelődési Ház és a devecseri Önkormányzat jelentős támogatásával. Anyagi támogatásban
részesültünk a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Hagyományok Házától is.
Pénteken este az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület táncoktató munkája által érintett térségi
települések csoportjai adtak hangulatos gálaestet. A gálán az alábbi csoportok léptek fel: Devecseri
Gyermek Tánccsoportok, Noszlopi Gyermek Tánccsoport, Káptalanfai Gyermek Tánccsoport,

Somlóvásárhelyi Gyermek Tánccsoport, Tüskevári Gyermek Tánccsoport, Kiscsőszi Ifjúsági
Tánccsoport
A gyermekek mellett a pedagógusokból alakult alkalmi táncegyüttes is eljárta mezőségi táncát, mely
nagy sikert aratott a megjelent szülők, érdeklődők körében. A műsor kezdetén Dr. Kovács Zoltán
közigazgatásért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője mondta el köszöntő beszédét,
melyben méltatta az egyesület munkáját, eredményeit és felhívta a figyelmet a magyar nemzeti
kultúra fontosságára. A gálát a Galiba zenekar kísérte.
Szombaton délelőtt, a színházteremben zajlott a Bakony Virágai Szólótánc Verseny, mely a kezdeti
megyei hatókörből kitörve immár a Dunántúl más megyéiből is fogadott versenyzőket. Lőrincz
Hortenzia és Hahn-Kakas István, a szakmai zsűri szerepét vállalva végignézte a versenyt, majd döntést
hozott a 2017-es Bakony Virága díjak odaítéléséről.
Bakony Virága díjat nyertek:
1. korcsoport:
Varsányi Zsófia, Méhes Gergely, Baka Kerubina, Varga Milán, Matkó Dorka
2. korcsoport:
Varga Boglárka, Csibi Szidónia, Zavada Bianka, Gurin Tamás, Keltai Áron, Gerlecz Gábor,
Váradi Petra, Keltai Bálint, Tóth Bence, Varga Zalán, Gróf Evelin, Barta Melinda, Zoltay Lőrinc
3. korcsoport:
Bogdán István, Balogh Mária, Pikó Gábor, Szűcs Máté, Rácz Kata
4. korcsoport:
Chován Dóra, Bodor Botond, Csánitz Márk, Kilyénfalvi Áron
A díjátadás már a szabadtéri színpadnál történt, ahol időközben megjelentek a térség kézművesei,
őstermelői és kézműves bemutatók mellett értékesítették is különleges portékáikat. A díjátadást
megelőzően Ferenczi Gábor, Devecser város polgármestere köszöntötte a nézőket és a fesztivál
résztvevőit. A színpadon kora délután kezdődött a program. A Hunyorgók Bábcsoport nagy sikert
aratva mutatta be „Savanyú Józsi és a tizenkét bakonyi betyár” című darabját. Ezt követte a
Magyarpalatkai Banda koncertje, mely igazi népzenei csemege volt. A Banda teljes létszámban
érkezett, Kodoba Florin prímás immár gyermekét is elhozta, aki muzsikájával már most méltó a
családi hírnévhez.
A felnőtt táncegyüttesek délutáni programja szintén a teljes Dunántúlt érintő merítés volt. Közel
három órán át mutatkoztak be a régióból érkezett táncegyüttesek, kiváló hangulatot varázsolva a
Piactérre, ahol a Város kemencéjében finom langalló készült, ezzel is kedveskedhettünk a
fellépőknek. A délutáni műsor szereplői:
Kiscsőszi Ifjúsági Tánccsoport, Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Kolontári Sváb tánccsoport, Ringató
Balaton Táncegyüttes (Balatonalmádi-Vörösberény), Pötörke Táncegyüttes (Tata), Rácalmási Barina
Táncegyüttes, Berhida Táncegyüttes, Karád Táncegyüttes, Cserdülő Táncegyüttes (Márkó), Litéri
Szárazág Táncegyüttes, Litéri Zöldág Táncegyüttes Ifjúsági Csoportja, Homokbödöge Táncegyüttes
A műsorsorozatot a huszonkét főt felvonultató Dunántúl Népi Kommandó gálaestje zárta. Az egy órás
improvizatív műsor fergetegesre sikerült. A zenekíséretet a Galiba és a Palatkai Banda vállalta. A
tánckarban a térség jeles táncos személyiségei, oktatói, táncmesterei léptek színpadra.

A színpadi programot befejezve táncházi hangulat kerekedett, melynek keretében kezdetben a
szabadtéri színpadnál, később az Egyesület kiscsőszi székhelyén folytatódott a muzsika és a tánc.
A rendezvény a Devecser központjában lévő Művelődési Házban és a mellette fekvő piactéren zajlott.
A ház megfelelő körülményeket biztosított a színvonalas lebonyolításhoz, lehetőségünk volt
elhelyezni a csoportokat, mindenki számára kényelmes öltözési helyszínt alakítottunk ki. A
színházterem és a színpad megfelelő minőségű, méltó a rendezvény színvonalához. A Piacon kiállító,
kiárusító tereket, szabadtéri színpadot és nézőteret alakítottunk ki sátrak lefedésével. Ezek a terek
megalapozták a jó hangulatú program megvalósítását. A hangosítás és egyéb technika is megfelelt az
elvárásoknak.
A program állandó látogatottsággal működött közel ötszáz szereplő és mintegy ezerötszáz néző,
érdeklődő vett részt a rendezvény két napján.
A rendezvény immár évtizedes múltra tekint vissza. Magyarpolányból három éve költöztünk
Devecserbe, ahol szívesen fogadták a programot. A hosszú távú együttműködés szándékát jelezte a
város Polgármestere. Szeretnénk, ha ez az esemény a jövőben is Veszprém Megye és a Dunántúl
szólótáncosainak és együtteseinek találkozóhelye lenne. Fontos célunk, hogy a verseny tompulását és
az együttlét örömének erősödését érjük el, ezért a csoportok programjából eleve kizártuk a versenyt,
a szólistáknál pedig igyekeztünk mindenki számára pozitív értékelést és élményeket adni. A vendégek
jól érezték magukat, jelezték szándékukat a jövőbeni részvételre is.

Üzenet Haza a Nemzeti Összetartozás Napján
A program időpontja: 2017. június 4.
A program helyszíne: Veszprém
A program szervezője: Pannon Térség fejlődéséért Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 300 fő
A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány meghívására mutattuk be Veszprémben, a belvárosban
Üzenet Haza című műsorunkat. Az előadás már egy éve pihent, ezért számunkra is különleges élmény
volt feleleveníteni. A szép számban összegyűlt közönség szeretettel és vastapssal fogadta a verssel,
prózával színesített táncos és énekes előadást. A műsorban a Zagyva Banda, Koncz Gergely, Kovács
Norbert (színész), Hetényi Milán, Kádár Ignác, Nagypál Anett, Kovács Norbert és Gaschler Beáta
szerepelt.

Évzáró gálaműsor Jánosházán
A program időpontja: 2017. június 9.
A program helyszíne: Jánosháza
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 300

A jánosházi művelődési ház vezetőjének és kollégáinak baráti segítsége és a város lelkesedése is
sokat jelentett az Élő Forrás Alapfokú Művészeti iskola második évzáró gálaműsorának sikerében. A
programra sok szülő és ismerős mellett a helyi lakók is kíváncsiak voltak, így zsúfolásig megtelt a
nézőtér. Tanítványaink és tanáraink közös, másfél órás gálával búcsúztak a tanévtől. A műsorban
bemutatkoztak a csoportokban kiemelkedő munkát végző szólisták is, akik külön készültek a vizsgára.
A programot a pedagógusok tánca és a kísérő Fajkusz banda örömzenéje zárta.

Óvodások és családjaik kirándulása
A program időpontja: 2017. június 9.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50

Közel ötven fős kirándulócsoport látogatta meg falunkat és Egyesületünket a Pápai Városi Óvodák
szervezésében. Az óvodásokat szüleik is elkísérték a falusi élményprogramra, mely igazán színesre
sikeredett. A csoport megismerkedhetett a falu állataival, jellegzetes növényeivel, a régi használati
eszközökkel. Kirándultunk a mezőn, ahol réti növényekkel, vízi csodákkal, legelésző tehenekkel
találkozhattunk, megnéztük Üveges Zsolték borjú óvodáját és megkóstoltuk a mélyről feltörő, friss
kiscsőszi artézi vizet.
Ebéd után népdalok és táncmotívumok, népi játékok következtek, majd mindenki felülhetett a lovas
kocsira és nótaszó mellett kalandoztunk végig Kiscsősz utcáján.

Fordulj kispej lovam Budakalászon
A program időpontja: 2017. június 10.
A program helyszíne: Budakalász
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 500 fő

A Fordulj Kispej Lovam Tánccsoport egyre több helyen vendégszerepel. Felkérést csak olyan
helyszínről fogadunk el, ahol a rendezvény szakmai minősége a mi elvárásainknak is megfelel. Ilyen
volt a Budakalászon megrendezett Kalászi vigasságok című program. A csoportunk több kiváló
környékbeli néptáncegyüttes és zenekar mellett lépett színpadra és egy órás improvizatív műsorral
szórakoztatta a közönséget.

Kulturális lovas túra Balla Zoltán emlékére
A program időpontja: 2017. június 11-17.
A program helyszíne: Galga-mente települései
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület HaZám Lovasudvar
Érintettek létszáma: 3000 fő

A Fordulj Kispej lovam Táncegyüttes idén is megrendezte kulturális lovas túráját. Az idei az ötödik
alkalom volt. A túra útvonala csoportunk egykori tagja, barátunk, Balla Zoltán emlékére került

kialakításra. Mivel Zoltán Galgahévízen élt és maga is szerette volna, hogy az Ő vidékét vegyük célba,
erre az évre hat környékbeli települést választottunk. A szervezésben nagy segítséget nyújtott a
HaZám Lovas udvar tulajdonosa, Zámbó István és Felesége, illetve együttesünk tagja, Besenyő Gábor.
Az érkezés napjára, 11-ére, Galgahévíz szabadtéri színpadjára szerveztek nagyszabású emlékműsort a
helyiek. A műsorban felléptek a Zoltán életében érintett táncegyüttesek (Magyar Nemzeti
Táncegyüttes, Jászsági Népi Együttes, a régi táncos társak (Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes) és
zenész barátok (Dudazenekar, Fixstimm, Gázsa). Ezen az estén sokan összegyűltünk és Balla Zoltán
életéhez méltó előadást rendeztünk.
A folytatásban közel kétszáz kilométer lovaglás, közös megpróbáltatás és öt további táncos előadás
következett. Lovaink közül sajnos kettő is sérüléssel, fáradással járó kényszerpihenőt kapott, de
tulajdonosaik, Farkas Laci és Besenyő Gábor nem adták fel, lovakat váltva végigjöttek a túrán. A
falvakba megérkezve látványosan végiglovagoltuk az utcákat, felhívva a figyelmet a műsorra, melyet
rövid abrakolás, tisztálkodás után tartottunk, mindenütt nagy sikerrel.
Céltelepüléseink: Jászfényszaru, Verseg, Isaszeg, Galgamácsa, Tura
Különös élmény volt a záró turai előadás, melyet egy méretes csűrben rendeztünk a helyi civil
szervezetek segítő szervezésével. Igazán kiváló közönség jött össze, mely aztán az esti mulatságban is
jelen volt. A program küldetése, hogy a kisebb települések számára magas színvonalú előadásokat
adjuk, úgy, hogy ebbe bevonjuk a helyi civil szervezeteket is. Ez a célunk mindenütt megvalósult,
hiszen műsorainkat helyi dalkörök, lovas szervezetek, zenekarok gazdagították. Köszönet jár a Zagyva
bandának, akik kiváló hangulatú és minőségű zenekísérettel segítették az eseményeket.

Hunyorgók a Kabóciádén
A program időpontja: 2017. június 19.
A program helyszíne: Veszprém
A program szervezője: Kabóca Bábszínház, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 500

Hatalmas megtiszteltetésben volt része az egyesületünk szárnyai alatt működő Hunyorgók Gyermek
Bábcsoportnak. Meghívást kaptunk a veszprémi Kabóciádé Bábfesztiválra, mely a régió egyik
legjelentősebb családi rendezvénye. Nagy örömünkre a vasárnapi napon bemutathattuk a „Savanyú
Jóska és a tizenkét bakonyi betyár” című előadást. A darabban szereplő gyerekek hol önmagukat
adva, hol a kezükben lévő bábokat megszemélyesítve mutatják be műsorukat, melyet nemrégiben
állított össze Honvédő Szandra és a Kabóca Bábszínház több művésze. Az előadás nagy sikert aratott
a népes közönség előtt. Természetesen a rendezvény további programjait is nagyon élveztük. Ez a
rendezvény kiváló alkalmat adott a családok közös kirándulására, együttlétére.

Élménytábor a művészeti iskolásoknak
A program időpontja: 2017. június 19-23.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 40

Negyven tanítványunk jelentkezett a nyár eleji néptáncos és falusi kultúra élménytáborba. A térség
falvaiból érkezett gyerekek nagy része hátrányos helyzetű, ezért nagyon kedvezményesen szerveztük
számukra a tábort, a költségek nagy részét Egyesületünk más forrásokból fedezte. A gyerekek
moldvai és tyukodi táncokat tanultak, naponta átlagosan négy óra időtartamban. Emellett pontszerző
verseny formájában ismerkedtek a falu értékeivel, a táncanyagokkal kapcsolatos néprajzi
információkkal, erdő-mező növény- és állatvilágával. A tábor hozadéka, hogy összekovácsolja a

különböző falvakban, csoportokban táncoló gyerekeket, j ismeretségeket, közösségeket hoz létre. A
programot Szent-Iván éji tűzugrással, esti táncházakkal, erdei kirándulással, lovaglással gazdagítottuk.

Kétszer is megtöltötte Kiscsőszt a Táncos
Tehetségek Tábora
A program időpontja: 2017. június 25-július 7.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok baráti Köre, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 180 fő

Két turnusban tudtuk lebonyolítani a gyermek és ifjúsági korosztálynak hirdetett, egyre népszerűbb
Táncos tehetségek Tábora programsorozatot. A létszám mindkét táborban közelített a száz főhöz, így
nagy szervezést igényelt a gyermekek elhelyezése, étkeztetése. Tekintettel arra, hogy a megjelölt
időszakban Kiscsősz minden szabad szálláshelyét használhattuk, végül sikerrel bonyolítottuk le a
programot.

A táborok szinte azonos programmal egymást követően zajlottak le. Az első táborban elsősorban az
alsó tagozatosok korosztályát céloztuk meg, a másodikban pedig a felső tagozatos-középiskolás
korosztály volt jelen. Ezt a korosztály elkülönítést már az előzetes hirdetésekben jeleztük.
Az első táborban száz fős létszám volt. A táborozók a Kiscsősz környéki falvak mellett Tatabányáról,
Székesfehérvárról, Sóskútról, Győrújbarátról és Budapestről érkeztek.
Különleges élmény volt a gyermekek számára, hogy az első szakaszban tanult felcsíki táncokat első
kézből, a csíkmadarasi Antal Zsolt és Antal Magdolna házaspártól tanulhatták. Itt volt velük
gyermekük, a Fölszállott a Páva győztes Antal Adorján is, aki jó példával elől járva hamar feltüzelte e
fiatalok táncos kedvét. A második szakaszban Tombor Bea és Hahn-Kakas István mesterek tanították
Bodrogköz táncait.
A második táborrész az ifjúságé volt, itt 12-18 éves fiatalok jöttek össze nyolcvan fős létszámmal.
Ezen a programon több határon túli gyermeket fogadtunk, voltak nálunk erdélyi, felvidéki vendégek
és jött egy család Ausztráliából is. Számukra is nagy élményt adtak a táncos programok és a kiváló
hangulatú közösség. Az oktatás Bodrogköz táncával kezdődött, melyet Hahn-Kakas István és Tombor
Bea mutatott be. A tábor második részében ördöngösfüzesi páros táncokat tanított Kádár Ignác és
Nagypál Anett.
A táncok mellett sok kísérőprogram tarkította a tábort. Mindkét turnus számára szerveztünk
kézműves foglalkozásokat, kirándulásokat, népi játékokat és esti táncházat a Fajkusz Banda
kíséretével. A kirándulásból nem maradhattak kis a természetismereti információkat átadó
programok, illetve a lovas kocsizás, lovaglás, melynek élménye különlegesen izgalmas a városi
gyerekek számára.

Népfőiskolák találkoztak Taliándörögdön és
Kiscsőszön
A program időpontja: 2017. július 4-5-6.
A program helyszíne: Taliándörögd, Kiscsősz
A program szervezője: KÖSZI, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, NMI-Kft
Érintettek létszáma: 25
Július 4-6-ig találkoztak a népfőiskolai hálózat tagszervezeteinek képviselői. A Nemzeti Művelődési
Intézet segítségével koordinált, a tagság által kezdeményezett találkozások célja, hogy az országban
különböző helyszíneken és más-más körülmények között működő népfőiskolai szervezetek
megismerjék egymás munkáját, mindennapi életét, lehetőségeit.
A most lezajlott program két házigazdája a taliándörögdi székhelyű KÖSZI (Közép-Dunántúli Szövetség
az Ifjúságért) és a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület volt. A három napos program első
része Taliándörögdön zajlott. A KÖSZI vezetői, Bazsó Gabriella és Hoffner Tibor munkatársaik
segítségével színes program keretében mutatták be a települést és a szervezet által végzett sokrétű
tevékenységet. A résztvevők megismerhették a helyi építészeti értékeket, találkoztak Szőke
Andrással, aki természetgyógyászati tudománya mellett bemutatta téglagyűjteményét.
Kiscsőszön szintén a falu épületeivel és nevezetességeivel ismerkedtek meg először a vendégek.
Honvédő Szandra és Kovács Norbert bemutatták az egyesület munkáját, életterét, a tevékenység
épületeit. Ismertető hangzott el a térségben elindított társadalomfejlesztési programokról, illetve a
képző és nevelő munkáról, rendezvényekről. Az esti órákban a Táncos Tehetségek Tábora
programjaiba kukkanthattak be a résztvevők. Az utolsó napon a szakmai beszélgetés zárását
követően lovas kocsival hajtottunk át Iszkázra, Nagy László szülőházába. Befejezésként néhányan a
Somló Hegy nevezetességeit is megnézték.

Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora
A program időpontja: 2017. július 9-14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 80-150 fő

A magyar táncélet fiatal korosztálya és az oktatással, együttesek szervezésével foglalkozó réteg
egyaránt képviseltette magát az idei Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Táborán. A program
kapcsolódott a Dűvő Népzenei táborhoz, így a jelentős létszám mellett kiemelkedő szakmai értéket is
képviselt.
A tánctábor hagyományosan hat napon át zajlott, két naponta váltott táncanyagok tanítása mellett.
Eredeti célunk maradéktalanul megvalósult. Olyan érdeklődői kört céloztunk meg, amelynek tagjai
már régóta tanulják, gyakorolják, vagy már tanítják a néptáncot. A tanulás tempójára jellemző, hogy a
mesterek két-két nap alatt szinte teljes merítést mutattak be a választott anyagokból. A megtanult
táncok néhány hetes további ráfordítást követően továbbadható, tanítható minőségben rögzültek a
táborozókban.
A résztvevők összetétele mind korosztályt, mind földrajzi elhelyezkedést tekintve vegyes volt. Többen
jelentkeztek a középkorú táncoktatók, együttes vezetők köréből, emellett soka fiatal érdeklődő is
volt. A Magyar Táncművészeti Egyetem a teljes kis tagozattal képviseltette magát. Büszkék vagyunk a
nemzetközi érdeklődésre, melynek köszönhetően határon túli területekről, Angliából, Hollandiából,
Németországból is érkezetek résztvevők.
A táncanyagok az alábbiak szerint alakultak:
Július 9-10.: Bogyiszlói táncok Busai Norberttel és Busai Zsuzsannával
Július 11-12.: Felcsíki táncok Kádár Ignáccal és Nagypál Anettel
Július 13-14.: Mezőkölpényi táncok Szabó Szilárddal és Németh Ildikóval
Mindhárom oktatópár nagy felkészültséggel és szakmai igyekezettel végezte munkáját, tanítványaikat
magukkal ragadva rövid idő alatt tiszta, stílusos tánctudás adtak át. A próbák naponta 3-3 órában
zajlottak, az ebédszünetben hosszabb pihenőt biztosítva. Esténként lehetőség nyílott a zenei tábor
hallgatóihoz való kapcsolódásra, így kiváló hangulatú táncházak alakultak ki a falu különböző
pontjain.
Kiemelkedő este volt a csütörtöki, amikor Novák Ferenc „Tata” tartott előadást a magyar néptánc
évszázadairól. A néprajzkutató, rendező, koreográfus a nézőtéri padokhoz láncolta hallgatóságát,
miközben hatalmas ismeretanyagot adott át, mindössze másfél óra alatt. Az élményt adó szöveges
szakaszokat táncbetétek színesítették, melyek az adott kor táncfajtáit szemléltették. Erre a feladatra
az ország több elismert táncosát, a Mester régi tanítványait, kollégáit kértük fel (Nagypál Anett,
Tombor Bea, Gaschler Beáta, Rémi Tünde, Kádár Ignác, Hahn-Kakas István, Molnár Gábor,
Appelshoffer János, Szigligeti Gábor, Kovács Norbert).

Nagy érdeklődés mellett zajlott a Dűvő Népzenei
Tábor
A program időpontja: 2017. július 9-14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 70-150

Több, mint hetven zenész és énekes gyűlt össze Kiscsőszre, a Dűvő Népzenei Táborba. A tábor július
9-14-ig zajlott, a Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók táborával összekapcsolódva. Az együtt
bonyolított program lehetővé tette, hogy időnként a teljes résztvevői létszám közösen tartson
szakmai programot. A zenei anyag kiválasztása is célzottan szolgálta ezt az igényt, így a mezőkölpényi
dallamokra a tánctáborban megtanult figurakincset gyakorolhatták a táncosok. Esténként közös
táncházban teljesedett ki a napi program. Mára elértük, hogy nemzetközi érdeklődés kíséri az
eseményt, hiszen a világ minden részéből érkeztek résztvevők (Argentína, Uruguay, Venezuela,
Japán, Németország, Ausztria, USA, határon túli magyar területek).
A táborozók összetétele korosztályt és zenei felkészültséget tekintve is vegyes volt, így az oktatás
kezdő és haladó szinten egyaránt zajlott. A kezdő hegedűsöket Hrúz Dénes, a haladókat Hrúz Szabolcs
oktatta. A brácsásoknál Terenyei Péter volt Nagy Zsolt mester segítője. A nagybőgősöket Mohácsy
Albert tanította. Idén népszerű volt a népdal oktatás is, ennek köszönhetően nagyobb létszámban
érkeztek Kubinyi Júlia tanítványai is.
A tábor két zenei anyagra épült, tehát Mezőkölpény mellett egy nyugat-magyarországi tájegység,
Rábaköz népzenéje is megjelent a programban.
Az oktatás naponta hat óra időtartamban zajlott, a falu különböző helyszínein, helyiségekben, diófák
alatt, árnyas udvarokon. A második nap estéjétől napi egy alkalommal összemuzsikálást tartottak a
hangszeresek, ahol megszólalhatott a teljes zenekari forma. Az esti táncházakban egymást váltották a
muzsikusok, de a táncház vezetését a Dűvő zenekar vállalta. Pénteken délután, 17.30-kor került sor
az elsajátított zenei és dalos tudás közönség előtt való bemutatására. A Kiscsőszi Pajtafesztivál nyitó
ceremóniájaként, a falu központi helyszínén a két tábor résztvevői együtt adtak kiváló hangulatú
műsort. A programra itt már nem csak a táborok vendégköre, hanem a fesztiválra érdeklődő
közönség is kíváncsi volt, így több százan hallgatták a mezőkölpényi és rábaközi muzsikát és a
népdalosok önálló előadását.
Különleges esti programok is gazdagították ezeket a napokat. Kifejezetten izgalmas zenei csemege
volt a szerdai napon rendezett „Első budapesti Rackák” koncert. Ferenczi György és zenész társai a
blúz hangszerparkját használva szólaltatták meg a magyar népzenét, hatalmas sikert aratva.
Csütörtökön a két tábor összevont közönsége élvezhette Novák Ferenc néprajzkutató, rendező,
koreográfus előadását, melyhez segítségül hívta a magyar táncélet több ismert szereplőjét. Az
előadás a magyar néptánc évszázados fejlődéséről, változásairól szólt. Szerdán estefelé szürke
marhavágást rendeztünk mely különleges élmény volt e táborozóknak. A friss húst csütörtökön este
hatalmas sütőlapon készítettük el. A készítésben argentin vendégeink segítettek.
A tábor vendégei a faluban bérelhető vendégházakban, közösségi szállásokon és az erre a célra
kialakított kempingben aludtak. Étkezést egy közeli vállalkozó segítségével biztosítottunk. Az oktatói
gárdát Üveges Zsolték gyönyörű panziójában helyeztük el.

Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális tengelyén –
XII. Kiscsőszi Pajtafesztivál
A program időpontja: 2017. július 9-17.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 5000 fő

Kiemelkedő színvonalú volt az idei, közel két hetes programsorozat, amely több részelem
összekapcsolódásával igazi nemzetközi néphagyomány fesztivállá emelte a kezdeményezést. A
tizenhárom évvel ezelőtti, szerény keretekből megvalósított kis falusi találkozó jó irányt véve elérte,
hogy a magyar néptáncos és népzenész körök egyik legismertebb és legkedveltebb szakmai
rendezvénye lett. Eredeti célját ezzel felülmúlta, hiszen nem csak a szűkebb térségnek ad értékes,
színvonalas kikapcsolódási és művelődési lehetőséget.
Szakmai érték
A fesztivál és az azt megelőző tábor-szerű műhelymunka sorozat egyaránt széles szakmai köröket
céloz és érint meg. A tánctábori és zenei tábori rendezvényrészben a Kárpát-medence magyarsága
mellett a diaszpóra is széles körben képviselteti magát, emellett idegen nemzetiségű érdeklődőink is
vannak. Az egyetlen közös, hogy mindenki magyar kultúrát tanul. Az oktatás mind a táncban, mind a
zenében a lehető legmagasabb színvonalat képviseli, így a mai tánctanárok, táncművészek, rangos,
ismert zenészek is találnak itt fejlődési lehetőséget. A táborokban összesen több, mint 150 fő vett
részt.
A tánctábort három oktatópáros vezetésével 2-2 napra bontva bonyolítottuk. Az anyagok az alábbiak
szerint alakultak: Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Bogyiszló táncai, Kádár Ignác és Nagypál Anett –
Felcsík táncai, Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Mezőkölpény táncai. Az oktatáson együttesvezetők,
oktatók, művészeti iskolák pedagógusai, gyakorló táncosok (köztük a Magyar Táncművészeti Egyetem
növendékei) vettek részt.
A zenei táborban két anyaggal foglalkoztak a tanítványok, ezek Rábaköz és Mezőkölpény muzsikái
voltak. A Dűvő zenekar tagjai vonós hangszerek oktatását vállalták. Hrúz Dénes kezdő hegedűt, Hrúz
Szabolcs haladó hegedűt, Nagy Zsolt haladó brácsát, Mohácsy Albert nagybőgőt tanított. Meghívott
oktatóként Terenyei Péter foglalkozott a kezdő brácsásokkal. A népdal oktatás is egyre népszerűbb,
Kubinyi Júliának az eddiginél lényegesen több tanítványa volt.
A fesztivál már szerdán elkezdődött. Az első három napon (szerda-péntek) csak a kora est-esti
órákban voltak programok, a hétvége pedig egész napos programsorozattal zajlott. A koncertek,
táncelőadások és kísérőprogramok összeválogatásánál kiemelt szempont volt a képviselt minőség és
az általunk is képviselt tiszta irányultság megléte. Erre még Ferenczi Györgyék is maximálisan képesek
voltak annak ellenére, hogy egy eltérő zenei műfajból kalandoztak át hozzánk.
A színpadi események, koncertek mellett rengeteg magas minőségű kísérő program is szerepelt a
fesztiválon. Népművészek, fotóművészek, mesteremberek munkáit láthatta a közönség, emellett sok

helyi termelő értékesítette vásári formában portékáit. Fókuszba került az egyházi zene, a vallás helyi
fontossága is.
Emberi érték, hozadék
A rendezvénysorozat az elmúlt tizenhárom évben alig változtatta arculatát. Éppen ezért kialakult az a
résztvevői és érdeklődői kör, amelyet megcéloztunk annak idején. Valódi hagyományőrző családdá
fejlődött a Pajtafesztivál vendégköre. A rendezvények egyre tisztulnak, a résztvevők átélik a hely és a
program szellemiségét, viselkedésüket, jelenlétük minőségét is jó irányba változtatják. A közönség
tehát közösség minőségben is jelen van. Örülünk annak, hogy a fiatal generáció széles rétegei jönnek
el tanulni és láthatóan képviselik is az általunk közvetített szellemiséget.
Nagyon fontos, hogy egy széles vendégkört mozgató esemény ne csak a távolból érkezőknek, hanem
a helyben élők számára is örömet adjon, felkeltse az érdeklődésüket, kiváltsa az elismerésüket.
Enélkül a program befogadása nem valósulhatna meg. A kiscsőszi lakók nagy része segítőként,
támogatóként vesz részt az előkészítésben és a lebonyolításban, így részesévé, házigazdájává válhat a
fesztiválnak. Egyre nagyobb az érdeklődői kör a környező településekről. Sokan ráébredtek, hogy a
megszokott „sztárvendéges” falunapnál érdekesebb, értékesebb lehet a művészetekre épített
rendezvénysorozat. Csendes, érdeklődő, kultúrára éhes közönség érkezik a szomszédos falvakból és
kisvárosokból.
Infrastruktúra
A település méreteihez és adottságaihoz mérten mindent elkövetünk, hogy a program technikai
háttere, a vendégfogadás infrastruktúrája megfeleljen az elvárásoknak. A táborozók számára
kempinget építettünk ki, a falu több pontján lehetővé tettük a zuhanyzási lehetőséget, mobil wc-ket
béreltünk. Mindezek mellett a jövőben ezen a téren fejlődnünk kell. Látható, hogy Kiscsősz és az itt
zajló programok most már egész éves vonzerőt alakítottak ki, így a szálláshelyekben és vendéglátói
szolgáltatásokban is előbbre kell lépnünk.
A rendezvény technikai kiszolgálása kifogástalan volt. A kis helyszíneket szükség szerint magas
színvonalon hangosítottuk, a nagy színpad megfelelő méretű és minőségű, fedett teret adott, kiváló
fény és hangtechnikával. A színpaddal szemben nézőtéri lelátót állítottunk fel, ülőhelyet is megfelelő
számban tudtunk biztosítani. A vásártér épületeinek, standjainak száma, minősége is megfelelt az
elvárásoknak, az elektromos ellátást mindenütt biztosítottuk az E-On külön lekötésével.
Gazdasági körülmények
A rendezvény támogatottsága az elmúlt években megfelelően alakult. Saját bevételeinkkel együtt
biztonságosan kezdhettük meg a szervezést, a felmerülő költségeket tervezhetően tudjuk téríteni.
Jelentős problémát okoz, hogy az állami támogatások szerződéskötési folyamata általában a
rendezvénysorozatnál későbbi időpontra eredményezi a támogatás meglétét. Ez néha több hónapos
csúszást is okozhat, melyet át kell hidalni. A programok bevételei elsősorban támogatásokból
származnak. A faluban élő szolgáltatók számára a program lehetőséget jelent a bevételteremtésre.
Ezzel a lehetőséggel általában jól élnek a szolgáltatók. A bevételek mértéke természetesen az Ő
szolgáltatásaik minőségétől is függ. Bevétel elsősorban a szállásadóknál, vendéglátós vállalkozónál
keletkezik.

Külső (térségi) hatások
A környező falvak és kisvárosok lakossága jól ismeri a kiscsőzi pajtafesztivált, értékes programnak
tartja. Ez azért lehet fontos, mert hosszabb távú célunk a falvak kulturális igényének, a programok
minőségének a változtatása is. A fesztivál időszakában igyekszünk a térség falvaiba is rendezvényeket
közvetíteni, így Kertán, Csöglén, Kispiriten, Iszkázon is megjelentek táncosok, zenészek, kisebb
előadásokat tartva. A rendezvény ma már a Somló térségének meghatározó programja, példát adva
más szervezőknek, kulturális szakembereknek, polgármestereknek.

Programok a Pajtafesztivál alatt (a koncertek és táncműsorok
mellett):


MEDIAWAVE Néprajzi & Dokumentum Filmműhely
Passport Control 41. 2017. július 13-16. Kiscsősz








Kiállítás a Barkóság népművészetéről – Barkó Kézműves Egyesület
Az ácsmesterség tudománya, eszközei – Kiállítás Vetzl Mihány ácsmester gyűjteményéből
Kézműves programok az Élő Forrás mestercsapatával július 15-16-án (Cimbi udvara)
Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében, július 15-én, szombaton nap közben (Orvosi
rendelő)
Térségi értékek vására és kiállítása értékőrzőkkel, őstermelőkkel július 15-16-án (Vásártér)
Kis műsorok a környező falvakban

Minden versenyző díjat érdemelt
A program időpontja: 2017. június 16.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Magas színvonalat és jó hangulatú versenyzést hozott a Pajta Szólótáncosa verseny, mely a Kiscsőszi
pajtafesztivál keretében július 16-án, vasárnap került megrendezésre. A megmérettetésre összesen
húsz táncos jelentkezett a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályból. A kiírás értelmében csak olyan
versenyzők nevezhettek, akik valamely szakmailag elismert versenyen már díjat nyertek. A programot
négy tagú zsűri értékelte (Strack Orsolya, Sipos Ferenc, Maráz István, Ihász László). Minden versenyző
a táncának megfelelő pozitív minősítésben részesült. Összesen öt személy érdemelte ki a Zsűri
különdíját, a „Pajta Szólótáncosa” elismerést: Farkas Regő László, Samu Vajk, Lipusz bendegúz,
Gerlecz Gábor és Kilyénfalvi Áron.
A verseny minden produkcióját a Dűvő zenekar kísérte. Célunk, hogy a versengés pozitív élményeire
hangsúlyozzunk és minden befektetett munka értéket képezzen, elismerést kapjon. Ebben a
hangulatban kevésbé érvényesültek a verseny negatív szellemi hatásai, az irigység és a társak
alaptalan kritizálása sem jelent meg.

Közösségerősítő találkozások - táborozó
együttesek Kiscsőszön
A program időpontja: 2017. július 19-31.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 80 fő
Alig zajlott le a kiscsőszi pajtafesztivál, máris újra népzenétől hangos az Interaktív Faluház udvara,
pajtája. A régi barátság jegyében ismét nálunk tartotta felkészülő tánctáborát a bécsi Délibáb
néptáncegyüttes. A táborban búzai táncok tanulása (Kovács Norbert, Gaschler Beáta) mellett moldvai
anyagot ismertek meg a csoport tagjai Török Sándor segítségével. A programhoz néhány nap után
csatlakozott a győri Rába Néptáncegyüttes és a turai Zsinnyegők Táncegyüttesének tagsága Antal
Áron, Szokolik Szabolcs és Szokolik Melinda vezénylete mellett. A közös próbákon maros vidéki
cigány táncokat tanított erdélyi vendégünk, Puczi Kozák Ernő, küküllő-menti dalokat Nyitrai
Marianna. A közös estéken élő zene fokozta tovább a hangulatot Horváth Attila és Bandája, illetve a
Tarsoly zenekar is muzsikált a táborozóknak.

Őszi program-előzetes
„Együttélésben” képzés és kisfesztivál
Nemzetek kultúráinak találkozása a nemzetiségek segítségével – Élő Értékek a
Somló-Ság Kulturális Tengelyén
2017. szeptember 15-16-17. (péntek-vasárnap)
A képzés és programok fókuszában ezúttal a magyarországi szerb és horvát
tánckultúra, illetve a vajdasági magyarság tánca lesz. A tanításra a
legavatottabb szakembereket kérjük fel. Az oktatás várhatóan pénteken 17.00tól kezdődik, vasárnap 13.00-kor zárul, összesen négy foglalkozást tartunk a
Táncpajtában.
A rendezvényt koncertek, egyéb kísérőprogramok színesítik
Vendégünk lesz: Kóló zenekar, vajdasági hagyományőrző táncosok és zenészek,
Gryllus Vilmos és Gryllus Dániel, Ferenczi György és a Rackajam (pénteken este)
A részletekről nemsokára tájékoztatjuk a közönséget (www.hidakforum.hu)

