
 

      

Hidak Hírlevél Tavaszra 

Kedves Barátaink! Új élet sarjad a természetben, mi is újult energiákkal 

vághatunk bele munkánkba. Egyesületünk rengeteg célt tűzött ki erre az 

esztendőre és előre mondhatjuk, hogy már a részeredményeknek is 

örülhetünk majd. Az alábbiakban olvashatjátok híreinket és a közeli jövőre 

vonatkozó terveinket, felhívásainkat. 

Az elmúlt hónapok történései 

Félévi kisvizsgák 

A program időpontja: 2017. január harmadik hete 
A program helyszíne: Veszprém és Vas megye 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola táncos csoportjai félévi számadást tartottak pedagógusaik 

vezetésével. Szokás ilyenkor, hogy az intézmény tanári kara, a helyben meghívott pedagógusok és 

szülők előtt mutatkoznak be a gyerekek, számot adva az első félévben megtanultakról. Különleges 

alkalom ez, amelyre izgalommal készülnek a gyerekek. Idén közel kétszázötven tanítvány mutatta 

meg tudását az egy hétig tartó vizsgasorozaton. 



 

Kitüntetés 

A „Magyar Kultúra Lovagja” címet adományozta Kovács Norbertnek a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 

2017. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A Stefánia Palotában rendezett gálán a Világ 

minden részéből érkezett kultúra-ápolók, jeles vendégek vettek részt. A gála keretében a Partium 

képviseletében Szatmárnémeti kulturális küldöttsége adott nagy sikerű műsort. A díszvendég 

szereplése adott méltó atmoszférát a kitüntetések átadásához. 

 



Megint fergeteges farsangi mulatságot tartottunk 

A program időpontja: 2017. február 11. 
A program helyszíne: Kiscsősz település 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 

Dezső Disznó másodmagával emelkedett a Mennyekbe február 11-én, a farsangi rendezvényünkön. A 

reggel nyolc órai disznóvágást követően a segítők népes hadával megkezdtük a jószágok 

feldolgozását, mely a késő délutáni órákig tartott. Az egyik hízó a bécsi Délibáb, Kilyénfalvi Gábor 

jóvoltából vált a kések és darálók martalékává, a másik pedig Egyesületünk gondoskodása mellett 

alakult jóízű lakoma alapanyagává. A munkálkodást jó muzsikával segítette a Dűvő zenekar, akik 

kiváló hangulatot varázsoltak.  

A Faluházban nagy érdeklődéstől kísérve zajlott a néptánc képzés, mely az ifjúsági és felnőtt 

korosztálynak szólt. Az anyag Ördöngösfüzes magyar tánca volt. Oktatóink, Imre Béla és Bánfi Rita 

élményszerűen adták át a motívumkincset, jó emlékeket hagyva a jelentkező hetven főben. 

Délután álorcás, jelmezes felvonulással, majd bolondos dramatikus játékkal, álesküvővel, kiszebáb 

égetéssel vertük fel a falu csendjét. Erre a programra már több százan voltak kíváncsiak. Az utcai 

előadást követően a Faluházban folytatódott a műsor, mely zsúfolásig megtelt. Állíthatjuk, hogy 

„még a függönyről is” a nézők seregei lógtak. A műsorban az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola 

ostffyasszonyfai (Szabó Sándor vezetésével) és kiscsőszi gyermek csoportjai és a Veszprém-Bakony 

Táncegyüttes férfitáncosai szerepeltek nagy sikerrel. A gálát követő farsangi lakomán Hahn-Kakas 

István barátunk ínycsiklandó ételeit kóstolhatták a résztvevők. Senki nem maradt éhes, hiszen készült 

itt orjaleves, toros káposzta, sült húsok, kolbászok és hurkák sokasága, de nem maradhatott el a 

farsangi fánk sem, melyből több száz darabot készítettek a helyi asszonyok és a Bozót 

Néptáncegyüttes tagjai. 

A vacsorát követően virradatig tartó bál vette kezdetét. 

Köszönjük a sok baráti támogatást, segítséget a falu lakóinak és szervezetünk tagjainak. 

      



     

 

     

 

      

 



Doba is megrendezte a farsangi mulatságot 

A program időpontja: 2017. február 18. 
A program helyszíne: Doba 
A program szervezője: Doba Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
Örömmel fogadtuk, hogy Doba település is beállt a Farsangot megünneplő falvak sorába. A Falu 

apraja és nagyja maskarákba öltözve járta végig az utcákat, majd a Faluház előtt előadásra került az 

Egyesületünk által gyűjtött népszokásokból összeállított álesküvő. A Kiszebáb elégetése után a 

Faluházban folytatódott a közösségi program, ahol a helyi művészeti csoportok mellett Egyesületünk 

tagjai, a Fajkusz Banda és a Sopron Táncegyüttes tagjai is felléptek.  

 

 



Szeretetfalu program 

A program időpontja: 2017. február 21. 
A program helyszíne: Pápa 
A program szervezője: Kristályvölgy Faluközösség 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Egyesületünk együttműködő partnerként bekapcsolódott a Kristályvölgy faluközösség szervezetének 

munkájába. A térség falvainak és gazdasági szereplőinek összefogása országosan is példaértékű lehet. 

A cél nem lehet más, mint a térség falvainak élhetővé tétele, a társadalom helyi problémáinak hosszú 

távú orvoslása, a gazdaság fellendítése, a kulturális élet újjáélesztése. 

Legutóbbi ülésünket Pápán tartottuk a Készenlét Zrt. tanácstermében, ahol a programot vezető 

Varga Csaba és Bagyura Ferenc meghívására több kiemelkedő szakmai személyiség és a 

Földművelésügyi Minisztériumot is képviselő helyettes államtitkár is jelen volt.  

 

 

Bolívia táncai a Bozót próbán 

A program időpontja: 2017. március 10. 
A program helyszíne: Kiscsősz település 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 55 fő 
 
Ötven főt is meghaladó létszámban volt jelen a Bozót Néptáncegyüttes tagsága azon a foglalkozáson, 

melyen két fiatal önkéntes is részt vett egy nemzetközi program keretében. Egyikük Indiából, másikuk 

Bolíviából érkezett. Látogatásuk célja az volt, hogy tanulmányt készítsenek az elmaradott vidékek 



közösségeiről. Különösen vizsgálják a gyermekek kori iskolaelhagyásának problémáját. Ezzel 

kapcsolatban interjút készítettek az Egyesület vezetőjével is. A Bozót táncpróbáján mindketten 

aktívan részt vettek, majd a próba utolsó szakaszában bolíviai vendégünk saját kultúrájának táncaiból 

tanított egy csokorra valót. A csoport tagjai nagy élvezettel és kitörő hangulattal táncolták a 

temperamentumos, vidám motívumokat. 

 

Megkezdte foglalkozásait a Hunyorgók 

Bábcsoport 

A program időpontja: 2017. március 10. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 15 fő 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet együttműködő kezdeményezésére és támogatásával megkezdte 
működését a Hunyorgók Bábcsoport Kiscsőszön. A program célja, hogy a bábozást, mint közösségi és 
mint művészeti fejlesztési lehetőséget is meghonosítsuk a falucsoportban. A célközönségünk 
elsősorban az általános iskolás korosztály. A csoport nyitott formában működik, foglalkozásaiba 
bármikor be lehet kapcsolódni. Mentorunk, szakmai támogatónk a veszprémi Kabóca Bábszínház, 
melynek művésze gyakran látogat majd el a csoporthoz, hogy szakmai tudásával segítse a munkát.  
Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését péntek délutáni foglalkozásainkra. A csoport vezetője 
Honvédő Szandra, egyesületünk munkatársa. 
 



 

Állami Ünnepségen az Élő Forrás 

A program időpontja: 2017. március 15. 
A program helyszíne: Budapest 
A program szervezője: Magyar Állam, Hungarofest Kft. 
Érintettek létszáma: 40000 fő 
 
Nagy szakmai tisztesség és hatalmas eredmény számunkra, hogy az idei március 15-i állami ünnepség 

Nemzeti Múzeumnál előadott ünnepi műsorának színpadi programját az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület mutathatta be. A Both Miklós zeneszerző és Ifj. Csoóri Sándor népzenész által összehívott 

kiemelkedő zenész és énekes gárda mellett az Élő Forrás által felkért „Fordulj Kispej Lovam” 

Táncegyüttes és a Magyar Táncművészeti Egyetem végzőseinek tánckara szerepelt a műsorban, 

melyet Kovács Norbert Cimbi koreografált. Az ünnepségen résztvevő negyvenezer ember hatalmas 

tapssal jutalmazta a közel fél órás műsort. Az előadás az autentikus néptánc és népzene elemeivel 

mutatta be az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentős történéseit. Köszönjük a 

professzionális részvételt és hozzáállást a Magyar Táncművészeti Egyetem fiataljainak és 

mestereinek, illetve a felkért kiemelkedő szólótáncosoknak.  Köszönet a zenészeknek és énekeseknek 

is! 

 



Jövőbeni programok, felhívások 

Minden Magyarok Tánca az Országos Táncháztalálkozón 

Kedves külföldi magyar néptáncosok, népzenészek, Barátaink! 

Az elmúlt években az Országos Táncháztalálkozó egy nagyon jelentős, lelket melengető eseménnyel, 
a Minden Magyarok Tánca című programmal bővült. A küzdőtéri Nagy Színpadon fél órás keretben 
mutatkoznak be a világ különböző országaiban élő, néptánccal, népzenével foglalkozó magyarok. 
Ebben a rövid produkcióban bebizonyítják, hogy nemzeti kultúránk értékei nem vesznek el, nem is 
halványodnak a távolság és az idegen kultúrák hatásai miatt. A közönség mindig nagy örömmel és 
hálás tapssal fogadja a produkciókat, melyeket 80-100 fő ad elő. 
 
A Minden Magyarok Tánca természetesen 2017-ben is megrendezésre kerül. A programra ezennel 
szeretettel meghívlak benneteket. A bemutató a tavalyihoz hasonlóan idén is szombaton (április 22.), 
13.00-13.30-ig lesz a Küzdőtéri nagy színpadon. Ez azért szerencsésebb, mert így nem kell vasárnap 
korán kelnetek az éjszakai mulatság után.  Idén egyetlen anyagot választottunk a közös tánchoz, ez 
pedig Mezőség lesz. A jelentkezők maguk dönthetik el, hogy a tájegységen belül melyik falu táncait 
járják, mindössze néhány közös folyamatot tervezünk, melyeket a szombaton délelőtt, 11.00-kor 
tartandó próbán állítunk össze. 
 
Az idei program különlegessége, hogy egy nagyobb létszámú (55 fős) táncos különítmény érkezik Dél-
Amerikából, akik a Táncháztalálkozóra is eljönnek. Szeretnénk őket azzal megtisztelni, hogy a 
program első részét Ők adhatják elő. Erre a produkcióra Ők előre felkészülnek. Dél-Amerika lesz tehát 
a díszvendég. Ezt a kb. tíz perces produkciót követően lép színpadra a teljes gárda és sorra eljárjuk a 
Mezőség táncait (ritka magyar, sűrű magyar, páros táncok). Árendás Péter előzetes kérésemre 
összeállítja a kísérőzenét, amelyet előre elküldünk a jelentkezők számára, illetve letölthető lesz a 
Táncháztalálkozó honlapjáról is. Nagyon örülnénk, ha zenészek és énekesek is jelentkeznének! 
 
A Minden Magyarok Tánca szereplői a szombati napon ötven százalékos kedvezménnyel léphetnek 
be az Arénába, a résztvevői bejáraton keresztül. Erre azonban csak akkor tudunk lehetőséget 
biztosítani, ha előre jelentkeztek a nevek pontos megadásával.  
 
Várjuk tehát a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre: cimbi@iplus.hu  
Jelentkezési határidő: 2017. április 15. (szerencsésebb volna, ha korábban jelentkeznétek). 
Kérdéseitekre készséggel válaszolok. 
A rendezvényről további információt kérhettek Gősi Anettől, a anett@tanchaz.hu e-mail címen. 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tervezzük, hogy a Táncháztalálkozót követő hétfőn birkavágást, 
sütést-főzést tartunk Kiscsőszön, melyre szeretettel hívlak benneteket. Szállást, ételt, italt 
biztosítunk! 
A találkozásig üdvözlettel,             
 Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület              Táncház Egyesület 
                 Kovács Norbert Cimbi                                  Berán István 
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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.,  
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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 
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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. 
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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 
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   Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  

 

 
 
 
 
 

 

DŰVŐ NÉPZENEI TÁBOR KISCSŐSZÖN 

2017. július 9-14. Kiscsősz 

Kedves népzenészek, népzene kedvelők! 

A Magyarországon és a nemzetközi zenei világban is elismert Dűvő Együttes ismét 

meghirdeti népzenei táborát Kiscsőszön. 

A tábor az évek óta népszerű Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Táborával azonos 

időpontban kerül megrendezésre, így várhatóan nagyon hangulatos programnak néz elébe az, 

aki jelentkezik. Természetesen a fő cél a magyar népzene alapjainak elsajátítása a zenekar 

által használt hangszereken.  

A táborban vonós hangszer és népi ének oktatás lesz. Hegedűn, brácsán, nagybőgőn 

tanulhatnak kezdő és haladó zenészek. Oktatók: Hrúz Dénes – hegedű, Hrúz Szabolcs – 

hegedű, Nagy Zsolt – brácsa, Terenyei Péter – kezdő brácsa, Mohácsy Albert – nagybőgő, 

Kubinyi Júlia népi ének.  

A tábor zenei anyagai: Rábaköz és Mezőkölpény 

Tekintettel arra, hogy a táborban megfelelő haladási tempót tűztek ki célul az oktatók, kérjük, csak olyanok jelentkezzenek, 
akik meg tudják szólaltatni a hangszerüket és nem teljesen kezdők. 

A szállást sátorozás formájában illetve közösségi szálláshelyen biztosítják a szervezők. 

Korlátozott létszámra közös sátrat tudunk biztosítani, emellett célszerű saját sátrat hozni. A 

közösségi szállás csoportos (6-8 ágyas szobák), 25 főig tudunk jelentkezést fogadni a 

beérkezés sorrendjében.  

Megfelelő tisztálkodási lehetőség, illemhelyek rendelkezésre állnak. Étkezés a Faluban lesz, 

napi három alkalommal. Korhatár nincs. Gyermekfelügyeletet nem tudunk biztosítani, ezért a 

14 év alatti gyermekek csak szülővel, vagy megbízott felnőtt kísérővel vehetnek részt a 

táboron. A megbízott lehet a Dűvő zenekar tagja is, amennyiben Ő a gyermek oktatója, 

személyes ismerőse. 

  



 

Várható napi program: 

 Reggeli  
 9.30 – 12.30 zeneoktatás 
 Ebéd 
 15.00 – 18.00 zeneoktatás 
 Vacsora 
 20.00-tól esti beszélgetések, muzsikálás 

A tábor részvételi díja 27.000,- Forint, a közösségi szállást igénylőknek 32.000,- Forint. Ez az 

összeg az oktatást és a teljes ellátást fedezi. A tábor a Kiscsőszi Pajtafesztiválba torkollik, 

mely vasárnapig tart. Lehetőség van arra, hogy a táborozók ezen a programon is végig 

maradjanak, de ennek költségeit a részvételi díj nem fedezi, erről külön egyeztetés szükséges 

a szervezőkkel. A Pajtafesztivál idejére már csak sátorozási lehetőséget tudunk biztosítani. 

Jelentkezési határidő: 2017. június 15. (kérjük, hogy a várható létszám meghatározása miatt 

minél előbb jelentkezzetek). A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu e-mail címre kell 

visszaküldeni. A tábor díja a helyszínen fizetendő. 

A táborban Kilyénfalvi Gábor hangszerkészítő mester díjmentesen vállalja, hogy a résztvevők 

hangszerein kisebb, helyben elvégezhető javításokat, beállításokat eszközöl. 

Szeretettel várunk benneteket! 

 
Dűvő Népzenei Tábor 

Kiscsősz, 2017. július 9-14. 
Jelentkezési lap 

 
Jelentkező neve:   
 
Lakcím, levelezési cím:    
 
Életkor (ha nem titok):    
 
Telefonszám, e-mail cím:  
 
Választott hangszer: 
 
Kezdő, vagy haladó? 
 
Egyéb igény: 
 
Dátum:  
 
 
         
          aláírás 

 

http://www.hidakforum.hu/images/dok/duvo2015.doc
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ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos u. 47. 

 
Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora 2017. július 9-14. Kiscsősz 
Kedves Felnőtt néptáncosok, Táncoktatók! 
 
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 2017-ben 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 9-én, 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 14. péntek.  
 
2017-ben is a megszokott, szeretett három oktató párost kérünk fel: 
Július 9-10. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Bogyiszlói táncok  
Július 11-12. Kádár Ignác és Nagypál Anett – Felcsíki táncok 
Július 13-14. Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Mezőkölpényi táncok 
 
A táborba bármelyik napon be lehet kapcsolódni.  
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, 2017. július 9-14. 

Jelentkező neve:  

Jelentkező címe:  

Telefonszám, e-mail:  

Melyik napokra jelentkezik (igen/nem)? 

Júl. 9. 

Júl. 10. 

Júl. 11.   

Júl. 12.   

Júl. 13. 

Júl. 14.   

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

Dátum,         aláírás 

 

 

 

Táncos Tehetségek Tábora ifjúsági korosztálynak 2017. 
 

Kedves Táncegyüttes Vezetők, Néptánc pedagógusok! 
 
Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 2017 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. 
 
Sajnos a kisebbeknek szánt első turnust már nem tudjuk meghirdetni, mert a befogadható 
létszámra előre megérkeztek a jelentkezések, a tábor tehát betelt.  
A második turnust ezennel meghirdetjük. Ebbe a táborba kifejezetten ifjúsági korosztályú 
fiatalokat várunk (13-18 év). 



 
A második tábort 2017. július 2-7-ig rendezzük. 
 
A kiválasztott két táncanyag Bodrogköz és Ördöngösfüzes 
A tábor oktatói Hahn-Kakas István, Tombor Bea, Kádár Ignác, Nagypál Anett 
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….  
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 25.000,- Forint lesz, melyet legkésőbb a helyszínen kell fizetni.  
 
Várjuk jelentkezéseteket. 
 
      Oravecz Edit elnök, Kovács Norbert ügyvezető elnök 
 

Egyesületünk támogatója: 

 

 
Jelentkezési lap  

Táncos Tehetségek Tábora 2017. július 2-7. 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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