HIDAK HÍRLEVÉL 2017.
augusztus-szeptember
Az elmúlt évtizedekben sokszor próbáltuk elérni, hogy jelentősebb szakmai szervezetek, vagy
országos intézmények, esetleg minisztériumi szervek partnerként tekintsenek ránk és az általunk
végzett munkát nem támogatóként, hanem résztvevőként, együttműködőként, vagy
megrendelőként segítsék. A legtöbb ilyen kezdeményezés elapadt, kudarcba fulladt, mert csak
pillanatnyi igény-kielégítés, kampánybarátkozás zajlott. Már-már feladtuk a reményt, de az idei év
több fronton is reménykeltő fordulatokat hozott. Valódi együttműködéseket és komoly segítő
szándékot vélünk felfedezni a Hagyományok Házánál és a Nemzeti Művelődési Intézetnél egyaránt,
sikereink voltak a Rákóczi Szövetséggel, a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel, a Külgazdasági és
Külügyminisztériummal. Sok sikeres program van mögöttünk, melyekhez nem csak a támogatói
logókat kaptuk meg, hanem érezhető volt a közös igyekezet, sőt, megkockáztatjuk, hogy még a jó
szándék is.
Tehát, az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület szakmai partnerei:

Az elmúlt két hónap programjai, eseményei
Tánc és életmód tábor Pálpatakán
A program időpontja: 2017. augusztus 6-13.
A program helyszíne: Pálpataka, Erdély
A program szervezője: Leidinger Dömötör, Markó Fruzsinak, Lenvirág Táncegyüttes
Érintettek létszáma: 300 fő

Régi barátságokat erősíthettünk meg Pálpatakán, ahol két családdal képviseltette magát az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület, emellett részünk volt a pálpataki táncok tanításában is. A település
Korondtól néhány kilométerre, egy fennsíkon fekszik, megközelítése csak földúton lehetséges. A
gyönyörű vidék méltó környezetet adott a táborhoz, melyre leginkább magyarországi érdeklődők
jelentkeztek. A Lenvirág és az Ürömi Öröm mellett néhányan a szűkebb térségből, így pl.
Székelyudvarhelyről is érkeztek.
A programban napi két tánctanítás, emellett kézműves foglalkozások, népi játékok, kirándulások
szerepeltek. A helyi emberek szeretettel fogadták a táborozókat, büszkék voltak arra, hogy falujuk
táncát ilyen nagy létszámú érdeklődő tanulja. Előadást tartott László Csaba, aki a Sóvidék ismert
szakembere, gyűjtője, találkozhattunk Tófalvi Árpáddal és feleségével Tófalvi Magdával, Balázs
Lajossal, Lőrincz G. Mihállyal, akik idős hagyományőrzők. A tábor szervezésében sokan segítettek, de
a legtöbb szervezőmunkát Lőrincz Ágoston és felesége, Irma végezte. A záró gálán a vendég
táncegyüttesek műsorait a helyben működő, fiatalok által alapított hagyományőrző tánccsoport
műsora koronázta meg. A gálára szinte az egész település kíváncsi volt.

Nemzeti Vágtán és Székesfehérváron a Fordulj
kispej lovam Táncegyüttes
A program időpontja: 2017. augusztus 19-20
A program helyszíne: Zirc, Gyenesdiás, Székesfehérvár
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 5000 fő

Nagy megtiszteltetésként éltük meg, hogy a Nemzeti Vágta szervezői több elővágta vendégeként és a
budapesti fő vágta előadóiként is számítanak a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttesre. Nemrégiben a
zirci és a gyenesdiási vágtákon tartottunk sodró hangulatú előadásokat, melyeket a közönség nagy
szeretettel és még nagyobb tapssal jutalmazott.
Székesfehérváron a Királyi Napok rendezvénysorozat ünnepi záró gálájában adott 30 perces előadást
együttesünk. A Zichy Ligetben összegyűlt több ezer fős közönség nagy szeretettel fogadta a műsort,
melyet az Alba Regia Néptáncegyüttes és az erdélyi Bekecs Táncegyüttes gazdagított kiváló
műsorával.
Fényképünk a Gyenesdiási Vágtán készült a fellépés előtti izgalom pillanataiban….

Pálpatakiak Kiscsőszön
A program időpontja: 2017. augusztus 21.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő

Pálpataka immár hagyományosan ellátogat kiscsőszre. Az erdélyi fiatalok hosszabb időt is töltöttek
nálunk. A legutóbbi látogatásuk alkalmával a tánccal foglalkozó fiatalok jutottak el hozzánk, akik a
falunkban töltött idő mellett ellátogattak a Somló hegyre, ahol megismerkedhettek az épített és
környezeti látványosságokkal, lenézhettek a hey tetején lévő kilátó tornyából is. Barátainkat mindig
visszavárjuk.

Kertai lovas tábor
A program időpontja: 2017. nyár
A program helyszíne: Kerta
A program szervezője: Magyar Fogyatékosok Lovas Sporszövetsége
Érintettek létszáma: 150 fő

Örömünkre szolgál, hogy a közösségi életet gazdagítva Topár Zsolt és az általa képviselt lovas
szervezet évről-évre gyermek táborokat szervez Kertán, családi lovas tanyáján.

A táborok szinte egész nyáron zajlanak, több turnusban, alkalmanként 15-20 gyermek részvételével.
A táborozók a lovas élet rejtelmeivel ismerkedhetnek meg. Topár Zsolt fogyatékosok számára is vezet
lovas foglalkozásokat, így táborozóit is beavatja a fogyatékkal élők életének nehézségeibe, igyekszik
rávezetni az egészséges fiatalokat arra, hogy nehéz sorsú embertársaik elfogadása, segítése
kiemelten fontos feladatunk.

„Lippendre” Tánctábor
A program időpontja: 2017. augusztus 21-28
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Szentendre Táncegyüttes, Kocsis Enikő, Fitos Dezső, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 130 fő

Több éves hagyományt folytatva ismét nálunk táboroztak a győri lippentő és a Szentendre
Táncegyüttesek utánpótlás csoportjai. Két turnusban fogadtuk, az összesen közel 130 fős gyermek
gárdát, akiket mestereik, Kocsis Enikő és Fitos Dezső mellett fiatal segítőik is tanítottak. Az itt töltött
időben intenzív tánctanulás és rengeteg hangulatos tábori program színesítette a gyerekek napjait.
Egyesületünk igyekezett mindent megtenni azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat.

Bőköz Fesztiválon az Élő Forrás
A program időpontja: 2017. augusztus 25-27.
A program helyszíne: Szaporca
A program szervezője: Márta István, Szaporca Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 2000 fő

Megtisztelő meghívást és felkérést kaptunk Márta Istvántól, a Bőköz Fesztivál főszervezőjétől a
szaporcai programokban való részvételre. Izgalommal készültünk erre az eseménysorozatra, hiszen
Egyesületünk lelkes támogatója és barátja, Hoppál Péter államtitkár úr is kérte, segítsük az induló
rendezvényt. Már az előkészületek során sejthettük, hogy sikeres lesz az együttműködés, hiszen Pál
Csaba polgármester mindenben igyekezett a lehető legjobb hozzáállást tanúsítani. Márta Istvánnal
előre egyeztettük a programelképzeléseinket, így felkészülve érkeztünk Szaporcára a rendezvény
előestéjén.

A Falu láthatóan felkészült a jeles eseményre. Az utcákon rendkívüli tisztaság, hangulatos terek,
szépen kialakított színpadi látvány fogadott minket.
A három napos programban igyekeztünk a lehető legtöbb oldalról bemutatkozni. A színpadon a
Fordulj Kispej Lovam társulat egy részével, fiatal gencsapáti táncos barátainkkal, a Zagyva Bandával és
a Fajkusz bandával mutatkoztunk be két alkalommal is. Sátrunk mellett népi sportjátékokkal, néprajzi
ügyességi játékokkal ismerkedhettek a gyerekek. Sátrunkban minden nap gasztronómiai
különlegességekkel vártuk az érdeklődőket. Hahn-Kakas István vezetésével gulyást, birkapörköltet
kínáltunk, mindhárom napon lehetett kóstolni a helyben készített tehén sajtjainkat. Naponta több
alkalommal lóra pattantunk és végiglovagoltuk a rendezvényt befogadó három települést.
A szombati napon meghívást kaptunk Hoppál Péter államtitkár Úrhoz is, ahol Villány borkiválóságait
kóstolhattuk meg.
Jövőre folytatjuk.

Kiscsőszön a Fitos Dezső Társulat
A program időpontja: 2017. augusztus 29-31
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Fitos Dezső Társulat, Kocsis Enikő, Fitos Dezső, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő

Kemény munka, napi három próba jellemezte a Fitos Dezső Társulat kiscsőszi szakmai táborát, mely a
nyár legutolsó napjaiban került megrendezésre. A Társulat kora délelőttől késő estig a
próbateremben dolgozott. Az utolsó estére azért sikerült egy jó hangulatú borkóstolót is szervezni,
melyre somlóvásárhelyi barátunk pincéjében került sor.
Fitos Dezső vezényletével egy fergeteges parasztolimpiát is rendezett a társulat, így a táncolás
mellett ganéj talicskázásból, gumicsizma hajításból is kiválóan vizsgázott a csapat.

Táncházsorozat Veszprém Megye iskoláiban
A program időpontja: 2017. szeptember 4-8.
A program helyszíne: Általános iskolák Veszprém megye térségében
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1500 fő

Hagyomány immár az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületnél, hogy minden év szeptemberében, a
tanév kezdését követően kedvcsináló, toborzó táncházak formájában igyekszünk megnyerni a

gyermek korosztályt a néptánc ügyének. Szeretnénk, ha minél több gyermek venne részt a megye
néptánccsoportjainak életében, ha sokan beiratkoznának a népművészettel foglalkozó
művészetoktatási intézményekbe.
Szokásunkat idén is megtartottuk és kampány-szerűen tizenöt általános iskolában tartottunk
táncházakat. Az intézzmények mindegyike olyan térségben van, amelyben jelentős a hátrányos
helyzetű gyermekek aránya. Számukra is szeretnénk közösségi lehetőségeket nyújtani, új
ismereteket, élményeket adni.
Az intézmények vezetői és pedagógusai szívesen fogadták a hangulatos tanévkezdési ajándékot és
mindenhol lehetővé tették az előadások, táncházak megtartását. A programokat az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület munkatársai, tagjai vezették: Honvédő Szandra, Sánta Mária, Gaschler
Beáta, Szabó Sándor, Kovács Norbert, Szigligeti Gábor. A programsorozatot az iskola első hetében,
szeptember 4-8-áig rendeztük meg. Bemutatóinkban rendhagyó néáprajzóra formájáben ismertettük
meg a magyar népdalokat, és népzenét, a népi hangszereket, a néprajzi vidékeket és a néptáncokat.
Szó esett a táncos, dalos népszokásokról, az emberi élet táncos eseményeiről, a szórakozás régi
formáiról. A beszélgetéssel, interaktív játékokkal, feladatokkal tűzdelt koncertet és bemutatót
minden alkalommal hangulatos táncház követte, melybe igyekeztünk minden jelen lévő gyermeket
bevonni. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a mai gyermekek – függetlenül a szociális hátterüktől –
érdeklődőek a népi kultúra iránt, szívesen vesznek részt a közös programban, ezért bizonyára jó
közösségi szereplők is lennének.
Célunk, hogy ilyenb közösségeket segítsünk, támogassunk, vagy éppen hozzunk létre.
A rendezvénysorozatban napi két-három előadást tartottunk, időben beosztva a helyszíneket és a
köztük való utazást. A programok iskolaidőben voltak, az intézmények erre lehetőséget biztosítottak.
A sorozatot a táncosok mellett végigkísérte a soproni fajkusz banda, akik kiváló muzsikájukkal
segítették az előadásokat, fokozták az élményeket.
Az utazó táncházi sorozat együttműködő partnere és támogatója a Hagyományok Háza volt.

Magyar Örökség Fesztivál New Yorkban
A program időpontja: 2017. szeptember 8-9-10
A program helyszíne: New York, USA
A program szervezője: New Yorki Magyar Ház
Érintettek létszáma: 5000 fő
A magyar népművészet teljes műfaji palettája megjelent a New Yorkban rendezett fesztiválon, mely
szeptember 8-9-10-én zajlott, a Magyar Házban és annak lezárt utcájában (Manhattan East 82. utca).
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a szervezésben, lebonyolításban az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület is érintett volt.
A főszervező Nagy Ildikó igazgató azzal a szándékkal hozta létre a rendezvényt, hogy a magyar
kultúrát széles körök ismerhessék meg Amerikában. Emellett természetesen nagyon fontos volt a
helyi magyar közösség tagjai számára is ez a néhány napos kulturális töltődés, találkozás.
Annak ellenére, hogy a fesztivál még „kisgyermek korát éli” (idén volt a második alkalom), meglepően
nagy volt az érdeklődés mind az utcán zajló, mind pedig az épületen belül rendezett programokra.
Nagy Ildikó a különböző szakmai területek legkiemelkedőbb alkotóit, művészeit hívta meg
Magyarországról. Az így kialakult jelentős létszámú küldöttség minden tagja nagy igyekezettel és
teljes energiával dolgozott a program sikerességén. Nem hiába, hiszen becsléseink szerint közel
ötezer látogató ismerkedhetett meg a népi kézművesség, a népzene, néptánc és a néphagyományból
táplálkozó kortárs művészet produktumaival.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége népes küldöttséggel érkezett, hogy berendezze kiállítását a
Magyar Ház nagytermében majd szombaton és vasárnap látványos szabadtéri programmal, élő
mesterség-bemutatóval kápráztassa el a közönséget. A meghívott mesterek: Fekete Ildikó: tojásírás,
Kovács Attila: csizmakészítés és bőrművesség, Sümegi Elemér: hegedűkészítés, Sütő Levente Lehel:
bútorfestés, Tóth Ildikó kékfestés, Vidák Anna: nemezkészítés, Zeleiné Pap Bernadett: hímzés.
A vásári hangulatot a magyarországi és erdélyi népzenei élet jeles képviselői (Üsztürü zenekar,
Fazekas Levente, Nyitrai Marianna, Dresh Mihály), a Magyar Állami Népi Együttes tagjai (Borbély
Beatrix, Lévay Andrea, Ágfalvi György, Szoboszlai Balázs) mellett Lőrincz Hortenzia és Kovács Norbert
emelték igazi népünnepéllyé.
A rendezvény pénteki napján az amerikai jazz ismert szereplője, Chris Potter és a magyarországi jazz
élet kiemelkedő személyisége, Dresh Mihály közös koncertje varázsolta el a nagy létszámú
közönséget. Szombaton a délelőtti óráktól kora estig az utcai programoké volt a főszerep. A mesterek
a számukra felállított vásári sátorsoron tartották bemutatóikat és kínálták portékáikat. A
néptáncosok és népzenészek minden órában újabb magyar tájegység táncos és zenei kultúrájából
villantották fel a legszebb motívumokat. A táncbemutatókat minden alkalommal rövid közös táncház
követte, melyben az érdeklődők is örömüket lelték. A gyermekek számára külön játszó és tánctanító
programot is tartottak. Az esti órákban két órás gálaműsor vette kezdetét, melyben színháztermi
körülmények között, szerkesztettebb, ünnepélyesebb formában is megjelent a népzene és a néptánc.
A gála alatt végigkalandoztunk a teljes magyar nyelvterületen. Különleges színt és minőséget vitt a
programba a híres magyar ruhatervező, Madarász Melinda „Meyke” divatbemutatója, melyre helyi
magyar hölgyeket kért fel modellnek. A bemutató nagy sikert aratott. A szombati programot hajnalig
tartó táncház zárta.
Vasárnap Polgár Éva zongoraművész koncertjére került sor telt házas érdeklődés mellett. A
Művésznő Bartók és Liszt darabokat játszott, melyekkel méltóképpen koronázta meg az értékekkel
teli hétvégét.

„Együttélésben” Kiscsőszön
A program időpontja: 2017. szeptember 15-16-17.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1500 fő
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület idén harmadik alkalommal szervezte meg az Együttélésben
című képzést és kisfesztivált kiscsősz településen. A rendezvény eredeti célja a magyarországi
kisebbségek és a határon túli magyarság kultúrájának egy programba ötvözése, ezek

összehasonlítása, a kultúrák egymásra hatásának megismerése a táncokon és zenéken keresztül. Az
elmúlt két esztendőben nagy sikert arattak a cigány-magyar kultúrára épülő programok. Idén a
magyarországi délszláv nemzetiségek és a délvidéki, vajdasági magyarok kultúrája került programra.
Mindkét anyag nagy sikert aratott a képzés résztvevői körében, akik összesen ötvenketten
jelentkeztek a hosszú hétvégére (Sopron, Tata, Berhida, Veszprém, Ajka). A képzésen résztvevők
korosztályi szempontból főleg az ifjúsági irányba tolódtak, bár többen voltak a felnőtt korúak közül is.
Pénteken este a tököli Kóló zenekar és táncoktatóik érkeztek Kiscsőszre. A táncképzés 17.00-kor
kezdődött, 20.00-ig tartott. Ez idő alatt közel húszféle délszláv tánccal ismerkedhettek meg a
táncosok, melyek főként lánc-szerű, egyszerűen ismétlődő motívumkincsű folyamatok voltak. A
táncokban horvát, szerb és makedón anyagok mutatkoztak meg. A megtanult ismereteket a hajnali
négyig tartó táncházban kamatoztathatták a fiatalok, melyet szintén a Kóló zenekar kísért egy rövid
koncertet követően.
Szombaton folytatódott az oktatás. Nagy örömünkre a vajdasági Topolya és Óbecse település
zenészei, táncmesterei vállalták a tanítást. Kisimre Szerda Anna és Kisimre Árpád mesterek Doroszló
táncait és hagyományát mutatták be a képzés résztvevőinek. A táncanyag egyszerűsége ellenére az
egész szombati napot érdekfeszítő ismeretátadással töltötték meg, bemutatva a jellemző viseleteket,
mesélve az emberekről, a szokásokról és megtanítva a jellegzetes népdalokat.
Vasárnap a délszláv táncok mellett egy anyaországi anyag, mezőföld is előkerült, melynek szintén
nagy sikere volt. Ezt a táncot Hahn-Kakas István és Tombor Bea, fehérvári mesterek tanították.

Értékfesztivál
A rendezvény másik vonulata az évek óta egyre nagyobb formát öltő helyi és térségi értékfesztivál
volt, mely nagy sikert aratott és a tavalyihoz hasonlóan kiemelt látogatói kört vonzott. Ez a
programrész nem csak a szakmabelieknek, hanem a régió kultúra iránt érdeklődő lakóinak is szólt. A
programban nem csak népművészet, hanem az értékek széles palettája volt jelen, így kiállítóként és
vásározóként jelen voltak a térség kistermelői, megmutatkoztak a különböző szakmai intézmények,
cégek, civil szervezetek is. A falvakból összegyűlt civil csoportok a gasztronómiai különlegességeket is
igyekeztek felvonultatni, így ételféleségekben is bővelkedett a program.
Bemutatkozó és jelen lévő szervezetek, értékőrzők:
Csöglei Baráti Kör, Kerta Önkormányzata, Somlótája Vadásztársaság, Bakonyerdő Zrt., Élő Forrás
Alapfokú Művészeti iskola, Nemzeti Művelődési Intézet, Hagyományok Háza, Közép-Dunántúli
Szövetség az Ifjúságért, Soproni Pendelyes Népművészeti Egyesület, Veszprém Megyei Népművészeti
Egyesület, Kiscsőszi Értéktár Bizottság, Kovács Tiborné gyógynövény szakértő, Magyar Fogyatékosok
Lovas Sportszövetsége, Kézműves mesterek.
A kiállítók számára sátorrendszert építettünk, így a rendkívül mostoha időjárás sem tudta
megakadályozni a sikeres megvalósítást. Természetesen igyekeztünk magas színvonalú kulturális
programmal is megtámasztani a rendezvénysorozatot. Pénteken este 20.30 perctől Gryllus Vilmos és
Gryllus Dániel, illetve az Első Pest Rackák közös koncertjére került sor. A koncert anyaga egy új, közös
program eredménye, melyet kiscsőszön mutatott be először ez a formáció, a közeljövőben pedig a
Művészetek palotájában lesz a budapesti bemutatkozás. A közös előadás után a Rackák újabb
koncert formájában játszották el népzenei koncertjüket, mely hatalmas sikert aratott a zsúfolásig
megtelt sátorban.
Szombaton a térség kulturális csoportjai szerepeltek a sátor színpadán. Délután 17.00-tól
mutatkozott be a helyi gyerekekből szerveződött Hunyorgók bábcsoport, majd a Kiscsőszi Ifjúsági
Táncegyüttes. Ezt követte Veszprém megye három kiemelkedő néptáncos közössége, a Gerence
Néptáncegyüttes, a Homokbödöge Táncegyüttes és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, az este

koronájaként a magas színvonalú műsorairól ismert Dunántúl Népi Kommandó mutatta be másfél
órás műsorát. A programot ismert népzenészekből verbuvált kiváló zenekar kísérte (Németh Dénes
hegedű, Horváth Attila hegedű, Mester László brácsa, Mihálydeák Barna bőgő). Ez a Banda húzta a
majdnem világosodásig tartó táncház muzsikáit is.
Vasárnap a családok napján a képzés mellett a húszéves jubileumát ünneplő Fláre Beás Zenekar
tartott nagy sikerű koncertet, mely méltóképpen koronázta meg a hétvégét. A jelen lévő Soproni
Pendelyes és a Fajkusz Banda további két napot maradt Kiscsőszön, szakmai továbbképzés céljából,
így a programsorozat öt naposra bővült.

c

Kiscsőszi fejlesztő program soproni fiataloknak
A program időpontja: 2017. szeptember 15-19.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 40 fő
Az Együttélésben fesztiválhoz kapcsolódva Kiscsőszön töltött néhány napot a soproni baráti egyesület
40 tagja, pedagógusai, fiatal táncosai. A csoportokkal tréning-szerű fejlesztő munkát végeztek a
Petőfi Sándor Általános és Művészeti iskola pedagógusai, akik egyben a soproni néptánc élet szakmai
vezetői, illetve meghívott oktatók (Putz Katalin, Boka Gábor, Hahn-Kakas István, Tombor Bea). Az Élő
Forrás által szervezett oktatási programok és esti koncertek, táncházak mellett a folytatásban
mezőföldi táncokkal foglalkoztak a gyerekek. A továbbiakban több csoportra bontva a képességeknek
megfelelő fejlesztő táncfoglalkozások, helyzetgyakorlatok zajlottak.

Tanítványaink szerepeltek a Vajdahunyad
Várában
A program időpontja: 2017. szeptember 22.
A program helyszíne: Budapest, Vajdahunyad Vára
A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet
Érintettek létszáma: 10.000 fő

A Nemzeti Művelődési Intézet, mint a Kulturális Közmunkaprogram bonyolítója meghívást kapott a
Közfoglalkoztatás Napjára, Budapestre, a Vajdahunyad Várába. Veszprém megye kultúráját az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület falusi tanítványai, szólista táncosai képviselték, mely nagy
megtiszteltetés volt számunkra.
A rendezvényen az ország települései kiállítóként jelentek meg. A standokon a közfoglalkoztatási
programokban résztvevők által megtermelt, készített értékeket mutatták be a kiállítók. A különféle
kézműves termékek mellett élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek, feldolgozott termékek is
megjelentek a faházak standjain.
A szabadtéri színpadon egész nap kulturális program zajlott, melynek részeként mi is színpadra
léphettünk. Fellépőink voltak: Vér Vivien, Szalóki Veronika, Szigeti Hedvig, Grosch Anna, Balogh
Mária, Orsós Sándor, Hajmási Barnabás, Kovács Norbert. A hangulatos kirándulás összekovácsolta a
maroknyi csapatot.

Kabóca Mesefesztivál
A program időpontja: 2017. szeptember 23.
A program helyszíne: Veszprém, Agóra
A program szervezője: Kabóca Bábszínház
Érintettek létszáma: 100 fő
Különleges pillanatok részese lehetett Kovács Norbert, az Élő Forrás elnöke. A Kabóca Bábszínház
által szervezett mesefesztiválon mesemondóként kellett helytállnia. A Mesefesztivál célja, hogy
közéleti embereket, politikusokat, művészeket hozzon közelebb a gyermekek világához. A felkért
vendégek saját kedvenc meséikkel szórakoztatták a gyermek és felnőtt közönséget. Kovács Norbert a
Csillagszemű juhászról mesélt a gyermekek bevonásával.

„Bezzeg az én időmben…” – Beszélgetés a régi
idők közbiztonságáról
A program időpontja: 2017. szeptember 29.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 15 fő

Férfikör számára szervez beszélgető esteket az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A meghívottak
kivétel nélkül a térség falvainak lakói, elsősorban kiscsősziek. Az elmúlt alkalommal a régi,
kommunista világ rendőrsége, a közbiztonság állapota volt a téma. A beszélgetésre meghívtuk
Keresztes Bódit (becenevén), a falvaink egykori körzeti megbízottját, aki örömmel vett részt a
programon és vidáman mesélt a régi akciókról, rendőri eseményekről, de előkerültek a viccek,
ugratások is. A régi korban felnőtt férfikör élő emlékeket táplál erről az időszakról, így a beszélgetés a
közös múlt felidézése is volt egyben.
A beszélgető kör a jövőben is, havonta egy alkalommal folytatja találkozóit.

Kézműves kör asszonyokból, lányokból – idei
téma a nemezelés
A program időpontja: 2017. szeptember 30.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 15 fő
A kistérségből érkeztek azok az asszonyok, akik felnőtt színvonalon szeretnék a kézműves
mesterségek különböző szakterületeit megismerni, elsajátítani. Illésházy Kata, a tanfolyam vezetője
idén a nemezelés tanítását tűzte ki célul. A kiscsőszi Ifjúsági Szálláshely ebédlője kiváló teret biztosít a
szakkör foglalkozásainak lebonyolítására. A legutóbbi program kitűnő hangulatban és szép szakmai
eredményekkel zajlott.

Szüreti hagyományőrző felvonulás Naggyimóton
A program időpontja: 2017. szeptember 30.
A program helyszíne: Naggyimót
A program szervezője: Naggyimót Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 500 fő
Kiváló hangulatot hozott a naggyimóti szüreti felvonulás, melynek fontos eleme volt az Élő Forrás
által szervezett népzenés, néptáncos bemutatkozás. A vonuló tömegben az Ajka-Padragkút
Táncegyüttes tagjai és az Élő Forrás ifjúsági csoportjának szólistái mutatkoztak be minden állomáson.
A helybéliek lelkesen készülve igazi lakomákkal fogadták a az érkezőket a vonulás állomásain. A
tánckart Vizeli Bálint és zenekara kísérte, akik a helyi vadásztársaság által trófea vaddal feldíszített
kocsin utazhattak. A vonulás során somogyi, Galga-menti, szatmári, mezőségi, kalotaszegi, táncokat
jártak a táncosok, mindannyiszor nagy sikert aratva.

Sokan vettek részt a kiscsőszi családfotózásban
A program időpontja: 2017. október 1.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 80 fő
Egyesületünk kezdeményezte azt a faluörökítő programot, melynek részeként családfotózást,
kiscsőszi lakók és házaik fotózását rendeztük meg október 1-én, vasárnap. A vártnál többen vállalták,
hogy családtagjaikkal, vagy egyedül fényképezkednek saját portájuk előtt, hogy adataikat felvéve
megőrizhessük emléküket az utókornak. A falu lakosságának közel kétharmadát sikerült megörökíteni
Bánhelyi József és felesége, Horváth Orsolya fotográfusok által. Az anyagot feldolgozás után az
Önkormányzat irattárában és egyesületünk könyvtárában helyezzük el, hozzáférhetőséget biztosítva
minden érdeklődő számára. Terveink szerint a közeljövőben hasonló kezdeményezéssel élünk több
környékbeli településen is (Iszkáz, Kispirit, Csögle).

Programok, események a közeljövőben

Néptánc továbbképzés Homokbödögén
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Homokbödöge Táncegyüttes továbbképzést szervez
ifjúsági korosztályú és felnőtt néptáncosok számára.
A továbbképzés anyaga kapcsolódik a X. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny második korcsoportjának
(17-18 évesek) páros kötelező táncához:
vajdaszentiványi sebes forduló és cigánycsárdás.
A képzés időpontja:
2017. november 11. (szombat) 9-13óráig
Helyszín:
Homokbödöge, Kultúrház
Tanítanak: Kádár Ignác és Nagypál Anett
Részvételi díj: 2500 ft/fő, mely a helyszínen fizetendő a képzés előtt.
Természetesen nemcsak a versenyre nevezők jelentkezhetnek, minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
A továbbképzés egyben a homokbödögei VII. Kamara Néptáncfesztivál délelőtti kísérő
programja.
Jelentkezni a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével lehet a
hbodoge.ami@gmail.com
e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2017. október 10.
jelentkezési lap letölthető: www.hidakforum.hu

Újra gyermek szóló verseny az Örökséggel
Tisztelet Pedagógusok, Kedves Kollégák!
Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 2018. június 1-3-án rendezi meg a Gyermek
Néptáncosok XIII. Országos Szólótánc Fesztiválját Szarvason.
Az országos döntőt regionális előválogatók előzik meg. A 2017-ben zajló versenyek kiírásai már
megtalálhatóak honlapunkon!
Közép-Magyarország: 2017. október 28.
http://orokseg.hu/hirek/201-szolotancverseny
Dél-Dunántúl: 2017. november 4.
http://orokseg.hu/hirek/204-szolotancverseny-3
Közép-Dunántúl: 2017. november 10-11.
http://orokseg.hu/hirek/203-szolotancverseny-2

16. Márton Napi Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncverseny
Református Iskolák Országos Szólótáncversenye
Szervező:

Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
2890 Tata, Almási u. 24.

Helyszín:

Tel: +36 34 587-005

Email: neptanc@kenderke.hu

Menner Bernát Zeneiskola díszterme
2890, Tata, Fazekas u. 47.

Időpont: 2017. november 10-11. péntek-szombat

Nevezési határidő: 2017. október 21.

Résztvevők
1. KATEGÓRIA: A Komárom-Esztergom megyében működő műhelyek (vonzáskörzete: megyei)
2. KATEGÓRIA: A Közép-Dunántúli régióban működő műhelyek (vonzáskörzete: regionális)
3. KATEGÓRIA: A Református Egyház által fenntartott iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos)
Mindhárom kategóriában
versenyezhetnek.

művészeti

iskolások

és

nem

művészeti

iskolások

Közzététele mindkét kategóriában:
A szervező honlapján: www.kenderke.hu

-

A szervező facebook oldalán
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület honlapján: http://orokseg.hu/
Hidakfórum: http://hidakforum.hu/

Elektronikus levélben
Közzététel a református iskolák körében:
- Református Pedagógiai Intézet honlapján
- Refifórum-on
Elektronikus levélben
Korcsoportok
Hat korcsoportban lehet versenyezni.
Palánta korcsoport:

7-8évesek

I.

korcsoport:

9-10 évesek - azonos az Örökség szarvasi korcsoportjaival

II.

korcsoport: 11-12 évesek- azonos az Örökség szarvasi korcsoportjaival

III.

korcsoport: 13-15 évesek- azonos az Örökség szarvasi korcsoportjaival

egyaránt

IV.

korcsoport: 16-18 évesek

V.

korcsoport: 19-

évesek

Vegyes korosztályú versenyző pár csak az egymást követő korcsoportok között, legfeljebb 2 év
korkülönbséggel lehetséges:I-II., II-III., III-IV. korcsoportokban.A korcsoportjukra vonatkozó
versenykövetelmények, és a besorolásuk az idősebb versenyző kora alapján történik.
A versenyzők korcsoportba sorolásánakelválasztó napja: november 10, a verseny első napja.
Pl.: a 2004. november 10-én született versenyző idén a IV. korcsoportban indulhat.
Figyelem! A szarvasi döntőre való nevezéshez az életkor megállapításánál(korcsoportba sorolásnál) a
szarvasi döntő időpontját kell figyelembe venni. Tehát aki például a válogató versenyen 12 éves (II.
korcsoport), de a döntőig betölti a 13-at, az Szarvason márcsak a III. korcsoportbanversenyezhet.
A versenyszámok időtartama
- 2 perc +/- 20 másodperc,
- a Palánta korcsoport: 1,5 perc +/- 10 másodperc improvizáció
Táncanyag
Kötelező táncok:A Közép-Dunántúli régióban található táncanyagok bármelyike (bakonyi, mezőföldi,
Vág-Garam menti, Zobor-vidék).
Szabadon választott táncok:Egy, a Kárpát-medence területéről választott, a kötelezőben választottól
eltérő táncanyag. (Pl.: bakonyi táncok + Vág-Garam menti lassú és friss csárdás, vagy mezőföldi páros
ugrós + szatmári táncok, stb.)Figyelem: ugyan arról a tájegységről nem lehet a kötelező is és a
szabadon választott is!
Az Örökség kiírásával szinkronban: „A verseny anyaga: Két szabadon választott tánc bemutatása. A
versenyen bemutatott műsorszámokból egynek (tájegység, táncrendi részek) meg kell egyeznie a
verseny összes fordulójában.”
Ugyanabban a korcsoportban, ugyanazzal a táncanyaggal nem nevezhet a versenyző, amivel
korábban Márton Napi Szólótáncversenyen díjazott volt, kivéve, ha közben korcsoportot lépett.
Követelmények
-

-

-

Improvizáció:koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek(ek) saját és a választott táncra
jellemző motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött táncolás legyen a kiírt időtartam, és
a gyermekek életkori sajátosságaira figyelve.
A versenyzők szólóban (egy fiú) vagy párban (egy fiú és egy lány, vagy két lány)
versenyeznek
Többes nevezés lehetséges (pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is
versenyezhet.)A többes nevezésűminden versenyszámáért díjazható.A szólóban és párban is
nevezettektánca lehet azonos tájegység, de nem lehet azonos táncanyag. (Pl.: indulhat
szólóban dussal, párban rábaközi lassú és friss csárdással.)
A versenyen csak versenyzőként lehet részt venni, kísérőként nem
A táncokat központi zenekar kíséri, melyről a rendezők gondoskodnak.
A verseny a zsűritagok számára a műhelyek és a tanárok tekintetében anonim. Kérjük a
tanárokat, hogy a versenyzők színpadra lépésekor maradjanak a zsűri mögött, a nézőtéren.

Értékelés szempontjai
A tánc ismerete, jellemző szerkesztési elve, jellemző motívumok használata, stílusos mozgás
A tér használata
A tánctartalom és a zene illeszkedése, ritmikai árnyaltság,III. - V. korcsoportoknál
kapcsolattartás a zenekarral
- Előadói magatartás, dinamikai árnyaltság
- A tájegység viseletének megjelenítése, viselése
- Kapcsolattartás párral, ill. eszközhasználat
A versenyzőket szakmai zsűri értékeli. Szempontonként 0-1-2-3 pont adható, produkciónként minden
zsűritag maximum 18 pontot adhat. A zsűri munkáját előre elkészített értékelő lapok könnyítik.
-

Az elérhető maximális pontszám: 72 pont.
Az értékelés nyilvánosan, a felkészítő tanárok és az érdeklődők jelenlétében történik.
Díjazás
A legjobb teljesítményeket a zsűri „Cifrabojtár díj”-jal jutalmazza. A kiadott díjak számát a zsűri
határozza meg. A Cifrabojtár díjasok fellépési lehetőséget nyernek a 19. Tatai Sokadalom
Szólótáncosok Kisszínpada programra (2018. június 16-18.), illetve azI.-III. korcsoport díjazott
versenyzőiből a zsűri által javasoltak bekerülnek a szarvasi Gyermek Néptáncosok XIII. Országos
Szólótánc Fesztiválja országos döntőjébe.

Zene
A zenekar a leadott táncanyaghoz megfelelő dallamokból improvizál, kötött dallamokat nem fogad el,
kivétel az énekelt dallam. A versenyző által énekelt dallam egyeztetésének határideje október 31., a
határidő után érkezett produkciók kíséretét a zenekar megtagadhatja.
Az énekelt dallam egyeztetésének elérhetősége:
Németh Dénes: +36-20/389-2838,diniku@gmail.com
A nevezés módja
Jelentkezési lap megküldésével: versenyek@kenderke.hués a nevezési díj befizetéséveltörténikbanki
átutalással.
A megjegyzésbe kérjük beírni: Nevezési díj
Számlaszám:Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
Pannon Takarék 63200119-14926055

Nevezési díj: 2.000.- Ft/fő/nevezés
Átutalás határideje: 2017. november 8.
A nevezés kedvezményezettjei:
A református intézmények tanulói 50 %-os kedvezményben részesülnek.
A nevezési határidő:
2017. október 15.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!

Diószegi László tájékoztató levele a Csoóri
Sándor Program kapcsán:
Kedves Kollégák!
A nyári közös megfeszített munkánk eredményeként a Csoóri Sándor program Tanácsadó
Testülete augusztus 17-én javaslatot tett Miniszter úrnak a támogatandó együttesek listájára.
Ma azt az információt kaptam, hogy Miniszter Úr meghozta a döntést. A jövő héten lesz egy
újabb ülés, ahol a pályázatokat lebonyolító EMET képviselőivel találkozunk annak
érdekében, hogy minél jobban fel tudjuk gyorsítani a szerződéskötés folyamatát.
A Minisztérium képviselői azt ígérték, hogy mindenkivel még ebben az évben szerződést
kötnek és a pénzt is átutalják. Tekintettel arra, hogy a felhasználási határidő 2018. június 30.
ez elengedhetetlen!
Tehát úgy tűnik, hogy most már tényleg felgyorsultak az események.
Köszönöm a türelmeteket, ami remélhetően "rózsát" terem.
Kérem a fentiekről tájékoztassátok az együtteseket is.
Diószegi László

