Hidak Hírlevél márciustól-májusig
Egyesületünk EFOP-1.3.5-16-2016-00092 pályázata kapcsán több fontos programot is elindított,
melyek legalább két esztendeig jelentős társadalmi mozgást eredményezhetnek majd a
térségünkben. Megalapítottuk a Bozót Néptáncegyüttes, van háziasszony klubunk, beszélgető
körünk, kézműves csoportunk, dalkörünk, bábcsoportunk. Érdekes, hogy minden
kezdeményezés sikeres. Nemrég eljött hozzánk egy nyugalmazott állatorvos, aki könyveket ír.
Író-olvasó találkozó volt ez, bár nem számítottunk egyetlen érdeklődőre sem. Láss csodát:
voltak érdeklődők, sőt, volt olyan vendégünk is, akinek megvolt az író – számunkra ismeretlen
– könyve, melyet elhozott dedikáltatni. Ez a szerény közönség több kötetet vásárolt, mint a
budapesti Könyvhét közönsége. A szinte már napi rendszerességgel zajló programokra állandó
az érdeklődés.
Mit is bizonyít ez? Hát azt, hogy semmi keresnivalója errefelé Kis Grófonak és társainak!!!

Énekverseny Csöglén
A program időpontja: 2017.03.09.
A program helyszíne: Csögle
A program szervezője: Általános Iskola Csögle
Érintettek létszáma: 50 fő
Csöglén, a helyi általános iskola pedagógusai szervezték meg azt a kistérségi énekversenyt, melyen
hat iskola diákjai vettek részt, ötven főt meghaladó létszámban. A versenyen kizárólag magyar
népdalokat énekelhettek a versenyzők. A legtöbben magas színvonalon, szépen felkészülve adták elő
produkcióikat. A díjazottak nagy százaléka a csöglei iskola tanulója volt és közülük többen az Élő
Forrás Alapfokú Művészeti Iskolába is járnak. A versenyt követően táncházban szórakozott a
versenyzők köre és a közönség, melyet egyesületünk vezetett.

Tanítványaink sikere a Mezőföld Virágai
versenyen
A program időpontja: 2017. március 26.
A program helyszíne: Székesfehérvár, Táncház
A program szervezője: Alba Regia Táncegyesület
Érintettek létszáma: 300 fő

Székesfehérváron, a Táncházban zajlott a régiós hatókörű Mezőföld Virágai Szólótánc
Verseny, mely jelentős megmérettetési lehetőség a régió néptáncosainak. Iskolánk a
kiscsőszi Tehetség Csoportban táncoló három tanítványát nevezte be a programra. Bogdán
István és Balogh Mária páros kategóriában, Bagi csárdással és bukóssal, míg Pikó Gábor
kalotaszegi legényessel versenyzett. Mindhárman a hármas korcsoportban indultak, melyben
magas létszámú versenyző szerepelt.
Az eredmény minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen mindhárman díjazottként jöhettek
haza. Bogdán István és Balogh Mária a táncok eredeti stílusú, hiteles megformálásáért
kaptak különdíjat. Pikó Gábor Mezőföld Virága díjat kapott. Mindhármuknak gratulálunk!

Kiscsőszön edzőtáborozott a Veszprém-Bakony
Táncegyüttes
A program időpontja: 2017.04.07-09.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
A húsvéti ünnepek előtti napokban Kiscsőszön töltötte idejét a Veszprém-Bakony Táncegyüttes. Az
idő pedig nagyon hasznosan telt. A Csoport új tánckoreográfiáinak kigyakorlásával, összeállításával
foglalkozott az Interaktív Faluház pajtájában. A tábort Kádár Ignác és Nagypál Anett, az együttes
művészeti vezetői irányították.

Dél-Amerika bevette Kiscsőszt
A program időpontja: 2017.04.08-24.
A program helyszíne: Kiscsősz-Erdély-Felvidék-Budapest
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Rákóczi Szövetség
Érintettek létszáma: 15000 fő

Hatvan fővel érkezett Magyarországra a Dél-amerikai magyarságot képviselő ifjúsági csoport,
melynek utazását a Rákóczi Szövetség által kezelt Határtalanul Program és a külügyminisztérium
támogatta. A vendégek három országból, Uruguayból, Argentínából, Brazíliából érkeztek, főként az
ifjúsági korosztályt képviselték. Mindannyiuk közös ügye a magyar néptánc és népzene szeretette és

művelése, hiszen Ők a kint működő néptánccsoportok tagjaiként rendszeresen foglalkoznak a
néphagyománnyal. A csoport két hetes programmját az Élő Forrás Hagyományőrző egyesület
szervezte. Az április eleji megérkezést követően öt napos erdélyi kirándulás következett.
Vendégségben voltak a székelykeresztúri Pipacsok Táncegyüttesnél, ahol közös gálaműsoron
mutatkoztak be a helyiekkel. Táncműsoruk hatalmas sikert aratott. Nagy élmény volt találkozni a
sófalvi hagyományőrzőkkel, a szászcsávási zenekarral is. A Székelyföldről Gyimesbe vezetett útjuk,
ahol Borospatakán szálltak meg. itt találkozhattak hely hagyományőrző táncosokkal és
népzenészekkel, ellátogattak az ezer éves határra.
Magyarországra érve egy napos budapesti városnézés következett, majd Kiscsősz felé vették az
irányt. A változékony időjárás egyáltalán nem zavarta meg a kiváló kiscsőszi hangulatot. A faluban
töltött hat nap alatt temérdek hagyományos programon vehettek részt a vendégek. Kirándulást
szerveztünk a Somló Hegyre, ahol nem maradhatott el a kiváló borok megkóstolása, elmentünk
Tihanyba és Nagyvázsonyba is. Kiscsőszön két táncanyaggal is ismerkedhettek a vendégek. Sikentáncz
Szilveszter és Hudákné Farkas Sára szilágysági táncokat, Vastag Richárd és Sóskúti Edit bakonyi
táncokat tanítottak. A programban szürke marha és disznóvágás is szerepelt, melynek
megkoronázásaként közösen készítettünk dél-amerikai és magyar ételeket. Természetesen nem
maradhatott el a húsvéti locsolkodás és az azt követő bál sem, melyen hattagú népzenekar húzta a
talpalávalót. A vendégek ízelítőt kaptak a cigány zenei kultúrából is a Fláre beás zenekarnak
köszönhetően.
Kiscsőszről a Felvidékre vezetett a túra, ahol a nagyidai Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes várta
őket. Felléptek Kassán, a színházban, személyesen találkozhattak magyarbődi hagyományőrzőkkel. A
program befejezéseként két napon át kalandozhattak a budapesti Papp László Sportarénában
rendezett Országos Táncháztalálkozó program-kavalkádjában. Bemutatkoztak a Minden Magyarok
Tánca programban, melyet tízezres közönség tapsolt.

Nemzeti Tehetség Program tábor Kiscsőszön
A program időpontja: 2017.04.13-15.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
Érintettek létszáma: 50 fő

Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola a Nemzeti Tehetség Program támogatásával ingyenes tábort
szervezett Kiscsőszön, a tavaszi szünetben. A táboron 45 gyermek vett részt a kisrégió általános
iskoláiból. A tábor témája a tavaszi ünnepkör szokásai mellett kiemelten Szatmár, ezen belül Tyukod
település táncai voltak. Vendég oktatóként hívtuk meg Turáról Szokolik Szabolcsot és Szokolik
Melindát, akik az említett táncanyag jó ismerői. A tábor kitűnő hangulatban zajlott. A befejező estén
a soproni Fajkusz Banda kísérete mellett gálaműsort adtunk a gyermekek szüleinek és más
vendégeinknek. A gálát követően a gyerekek hazautaztak.

Minden Magyarok Tánca az Országos
Táncháztalálkozón
A program időpontja: 2017.04-22-24.
A program helyszíne: Budapest, Kiscsősz
A program szervezője: Táncház Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 10000 fő

A Világ magyar néptáncosai és népzenészei évente egyszer lehetőséget kapnak, hogy tánctudásukat
az Anyaország nagyközönsége előtt is megcsillogtassák. Az Országos táncháztalálkozó keretében az
Élő Forrás kapta meg a lehetőséget, hogy ezt a programot megszervezze. Az elmúlt években
folyamatosan nőtt a résztvevők száma, de az idei év minden várakozást felülmúlt. Több, mint
kettőszázhatvan táncos lépett a világot jelentő deszkákra a Minden Magyarok Tánca keretében.
Hatvan dél-amerikai mellett ausztráliai, kanadai, németországi, ausztriai, erdélyi, muravidéki,
felvidéki, belgiumi, svájci magyarok léptek színpadra, hatalmas sikert aratva az Aréna közönsége
előtt.
A programot követően, hétfőn Kiscsőszön folytattuk az együttlétet egy gazdag gulyásleves megfőzése
mellett.

Élő Forrás a Mediawave Együttléten
A program időpontja: 2017.04.27-05.01.
A program helyszíne: Komárom, Monostori Erőd
A program szervezője: Mediawave Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő
A Mediawave Fesztivál egyre inkább a közösségek együttléte, hasznos együttműködése irányába tolja
el megvalósulása céljait. Az elmúlt rendezvény programja is ezt igazolta. A közönség nagy része a
rendezvény teljes időtartamára érkezik és igyekszik mindenben tevékenyen részt venni. Egyesületünk
abban a kitüntetésben részesült, hogy a népművészeti programok szervezésére felkérést kaptunk
Hartyándi Jenő igazgatótól. Így tehát alkotó közösségként vehettünk részt a fesztiválon. Alkalmi
előadásaink, koncertek mellett fő programunk egy argentin-magyar lakodalom megszervezése volt. A
legény, a százhalombattai Násztor Péter itt vette feleségül gyönyörű argentin aráját. A lagzi
autentikus szokásrend szerint zajlott, gyakorta tarkítva a dél-amerikai hagyományokkal (legény-és
leánybúcsú idején). Valódi nemzetközi kulturális élmény volt.

Művészeti iskolások szólótánc versenye
A program időpontja: 2017.05.06.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 60 fő

Május 6-án, szombaton szerveztük meg az Élő Forrás Alapfokú Művészeti iskola működési területén
lévő iskolák tanulóinak szólótánc versenyét kiscsőszön, a pajtában. A versenyre szinte minden faluból

jelentkeztek gyerekek. Húsznál több versenyző összesen tizenhat produkciót mutatott be. A
produkciókat a tanárokból felállított zsűri és szakmai vendégeink pontozták. A rendezvény végén a
pontszámokat ismertettük a gyerekekkel és az összes produkciót javasoltuk a Bakony Virágai
Szólótáncversenyen való elindulásra.

Dunántúli senior néptáncosok tábora
A program időpontja: 2017.05.05-07.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
Sopron, Diósd, Vál, Sóskút senior néptáncegyütteseinek tagjai jöttek össze egy hosszú hétvégére
kiscsőszre, hogy a jó hangulatú együttlét mellett új táncanyaggal is ismerkedjenek. A három napos
oktatásban pálpataki táncokat tanulhattak Lőrincz Hortenziától és kovács Norberttől. A csoportok
esténként jó hangulatú beszélgetéssel, táncházzal töltötték az időt, ebbe szombaton a kirándulásból
beköszönő argentin és uruguayi barátaink is bekapcsolódtak. A tánctanulás mellett Lőrincz Horti
dalokat tanított és filmeket vetített Pálpatakáról.

Dr. Bartalis Imre nyugalmazott állatorvos
beszélgető estje
A program időpontja: 2017. május 9.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás hagyományőrző egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő

Dr. Bartalis Imre egykor Kertán volt állatorvos. Személyes élményeiről és nyugdíjas éveinek írói
munkásságáról mesélt a kilenc kötetet megjelentető sikeres író. A programra az idősebb korosztály
képviselői látogattak el Kiscsőszről Iszkázról. Az előadás alatt többször előkerültek olyan történetek,
melyek a jelenlévőket személyesen is érintették, vagy éppen hozzátartozóikról, közeli ismerőseikről
szóltak. Az író elhozta köteteit, melyekből több a kertai munka időszakában ihletődött.

Programok a közeljövőben, hirdetmények

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó
Devecser, 2017. június 3. 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.,

Kedves Barátaink, Táncegyüttesek!
Ezúton szeretettel meghívjuk együtteseteket a Bakony-Somló Népművészeti Találkozóra,
melyet idén tizenötödik 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, 2017. június 3.
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 15-ig jelentkezzetek a cimbi@iplus.hu címen, a jelentkezési
lapok visszaküldésével.
Kiscsősz, 2017. február 23.
Üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi

Jelentkezési lap – Bakony-Somló Népművélszeti Találkozó, Devecser
2017. június 3. szombat
Csoport neve:…………………………………………………………………………..
koreográfia címe, koreográfusa:………………………………………………
koreográfia címe, koreográfusa:………………………………………………
körülbelüli létszám:…………………………………………………………………..
vezető telefonja, e-mail címe:…………………………………………………..
technikai igény, egyéb kérés:……………………………………………………
kelt:

aláírás

XIV. „BAKONY VIRÁGAI” 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 XIV. 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.
Időpontja: 2017. június 3. 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. Kérjük, hogy
különleges zenei összeállításokkal ne terheljétek a zenekart, hiszen improvizációról van szó!
Telefonos egyeztetéssel kapcsolatban kereshetitek Hrúz Dénes zenekarvezetőt: 06-20-9214241
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: 2017. május 15.
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni:
cimbi@iplus.hu Kérjük, e-mailben jelentkezzetek!
A versenyzők számára étkezést biztosítunk.

Kiscsősz, 2017. február 23.
Üdvözlettel,
Kovács Norbert
Élő Forrás hagyományőrző Egyesület

Jelentkezési lap
„Bakony Virágai” Megyei Szólótáncverseny 2017.06.03. Devecser

A versenyző neve: ……………………………………………………………..…….…….........
Születési dátum:……………………………..…..

Telefonszám, e-mail:………………………………………………………………..…………..
Szabadon választott tánc:……………………………………………………………..………....
Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………...…………

Dátum: ………………………………
………......……….....…
aláírás

ÁLLÁSHIRDETÉS
Intézményvezetőt keresünk
Az Élő forrás Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet intézményvezetői
munkakör betöltésére
Az Intézmény Kiscsősz-Devecser térségében tevékenykedik, jelenleg 250 tanulóval. Célja egy
elhagyatott és kulturálisan elhanyagolt kistérség közösségeinek fejlesztése, a helyi életminőség
javítása a népi kultúrán és közösségi eseményeken keresztül. Ehhez a munkájához elhivatott,
hasonló célokért dolgozó munkatársakra van szüksége!

A fentiek jegyében Intézményvezetői munkakör betöltésére hirdetünk állást.
Feltételek:
Pedagógus végzettség, közoktatás-vezetői felsőfokú végzettség.
Néptáncpedagógus végzettség előnyt jelent!
Nyitottak vagyunk rokon művészeti ágakat képviselő vezető megbízásával
kapcsolatban is /dráma, képzőművészet (népi kézművesség), zene (népzene)/. Ebben
az esetben együttműködést várunk a pedagógiai program bővítése, tanítványok
bevonása terén.
Öt év szakmai tapasztalat (táncoktatás, iskolai tanítás)
Közösségi vezetői tapasztalat
A munkakör betöltésének várható kezdeti időpontja 2017. augusztus 1.
A jelentkezők pályázatukat a cimbi@iplus.hu e-mail címre küldhetik el.
A pályázatban ki kell térni a szakmai tervekre, különös tekintettel a kisfalvas térség növendékeinek
közösségfejlesztésére, családi kapcsolatok építésére, tehetséggondozásra.
A pályázathoz mellékelni kell a végzettséget igazoló dokumentumokat.
Amit biztosítunk:
A törvényben szabályozott bérrendszernek megfelelő intézményvezetői bér.
Szükség esetén alkalmi szállás biztosítása.
A pályázatokat 2017. május 1-ig várjuk a megadott e-mail címre. Információt ugyanezen a címen
adunk.

Álláshirdetés 2.
Néptánc pedagógusokat keresünk
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolába 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.
A munkakör betöltésére a 2017-18. tanév kezdetekor, tehát 2017. szeptember 1-től van lehetőség.
Bérezést a pedagógus bértáblának megfelelően biztosítunk, emellett szervezünk díjazással járó
fellépéseket, táncházakat. A nyári időszakban táborozási programokat bonyolítunk, melyekbe
egyeztetéssel szintén bekapcsoljuk a kollégáinkat.
További információt a cimbi@iplus.hu e-mail címen, vagy a +36-20-3786459-es telefonszámon lehet
kérni. Jelentkezni ugyanezen az elérhetőségeken lehet.

