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Hírlevél

2018. augusztus – szeptember - október
Kedves Olvasóink! Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület az elmúlt évben új területekre terjesztette
ki a tevékenységét. A népművészeti programok szervezése, bonyolítása önmagában kevésnek
bizonyult ahhoz, hogy hosszabb távú helyi társadalmi és gazdasági eredményeket mutathassunk fel.
Térségünk a kiemelten fejlesztendő területek közé tartozik. Talán éppen ennek köszönhető, hogy
több nagy jelentőségű társadalomfejlesztési pályázatunk is sikeres volt. Ezek részben programokon,
képzéseket, rendezvényeken keresztül, részben pedig beruházásokkal támasztják meg az eddigi
munkát. Új kollégákkal gazdagodtunk, akik kiváló szakmai stábot alkotnak, helyi tudással és
tapasztalatokkal felvértezve. A következő két esztendőben tehát elsősorban a Somló-Ság térségének
társadalmi folyamataiban tevékenykedünk, emellett pedig építjük új épületeinket, melyek az eddig
megismert népművészeti programok kiszolgálásra, színvonalasabbá tételére lesznek alkalmasak.
A következőkben az elmúlt három hónap eseményeiről olvashattok.

Felnőtt táborok Kiscsőszön
A program időpontja: 2018.július-augusztus
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 250 fő
Egymást váltották a nyári táborok csoportjai Kiscsőszön, a Falu házaiban és az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület által kialakított közösségi tereken. A néptánc táborokban bécsi
barátainkat Adony néptánccsoportja és a győri Regős néptáncegyüttes követte. Mindkét csoport
intenzív tánctanulással foglalkozott, de emellett időt szenteltek a hagyományos környezet
megismerésére és más programokra is.
Európai Úniós pályázati támogatásainknak köszönhetően több helyi érdekeltségű tábort is
lebonyolítottunk, így lehetőség nyílt a gasztronómia, az emberi lélek és a környezet harmóniájának
megismerésére, de anyanyelvi értékeinkkel is foglalkoztunk. A táborozók a devecseri és pápai
kistérségből érkeztek, egyik táborunk kapcsán Gógánfa község is együttműködő partnerünk volt.

A programok színesítésére Somló kirándulást,környezetismereti túrát, lovas önismereti programokat
is szerveztünk.

Nyáron is cserepes műhely
A program időpontja: 2018.július-augusztus
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 15 fő
Nyáron is folytatódnak az EFOP 3.7.3-16-2017-00036 támogatási program tanfolyamai,
kisközösségeinek eseményei. Szakköreinken a nyári szabadságok ellenére is jelentős a részvétel.
Cserepes műhelyünkben a különleges munkák készülnek, melyeket Reidmár Linda, a szakkör vezetője
kiégetés után átad az alkotóknak.

Másodszor is sikerrel zajlott a pálpataki Néptánc
és Életmód Tábor
A program időpontja: 2018.augusztus 13-19.
A program helyszíne: Pálpataka
A program szervezője: Lenvirág Néptáncegyüttes
Érintettek létszáma: 110 fő
Immár második alkalommal valósult meg a budakalászi Lenvirág néptáncegyüttes vezetői által
kezdeményezett Pálpataki Néptánc és Életmód Tábor. Az előző évhez hasonlóan a program gerincét
Pálpataka táncainak tanulása adta. Tekintettel arra, hogy a település közösségeivel az Élő Forrás
régóta tartja a kapcsolatot és a helyi táncokkal is kiemelten foglalkozunk, egyesületünket képviselve
mi is belefolytunk a megvalósításba. A tánctanításban Lőrincz Hortenzia és Kovács Norbert vett részt.
A helyi idős adatközlők közül többeket a záró gálán is köszönthettünk (Tófalvi házaspár, Lőrincz G.
Miháy, Hajas Ferenc). Nagy öröm számunkra, hogy az iskola igazgatója és Felesége felkarolta a
fiatalok egy csoportját, akik a falu táncait tanulják újra és alkalmasint be is mutatják a közönségnek.
Ez a csoport többször vendégeskedett Kiscsőszön, kapcsolatunk egyre erősebb. A táborban a tánc
mellett néprajzi előadások, kézműves foglalkozások, szekeres kirándulások is zajlottak.

Népfőiskolák Vándorakadémiája az NMI
szervezésében
A program időpontja: 2018. augusztus 15.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. szervezte azt az országos programsorozatot,
amelynek két Veszprém megyei állomása Taliándörögdön és Kiscsőszön volt. Az ország különböző
pontjairól érkezett népfőiskola szervezők látogatásának célja a helyi módszerek, sikeres programok
és a fogadó szervezetek megismerése volt.
Kiscsőszön Kollégáink fogadták a csoportot. A program során megismerkedtek a Somló értékeivel,
meglátogatták az iszkázi Nagy László Emlékházat és végigjárták Kiscsősz közösségi színtereit. A
borkóstolás mellett helyi ételfinomságokkal is kedveskedtünk a vendégeknek. A programot
néptáncos műsorral és a Fláre Beás zenekar cigányzenei koncertjével, majd közös táncházzal
koronáztuk meg.

A Fordulj Kispej Lovam előadása gazdagította az
állami kitüntetések átadásának ünnepét
A program időpontja: 2018. augusztus 21.
A program helyszíne: Budapest, Agrárminisztérium
A program szervezője: Agrárminisztérium, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 250 fő
Megtisztelő felkérésnek tettünk eleget, azzal, hogy az Agrárminisztériumban ünnepi táncműsorral
köszöntöttük a nemzeti ünnep alkalmából kitüntetett vendégeket, vidékfejlesztőket és a
Minisztérium vezetőit, Miniszter Urat, Államtitkárokat. A csoport az „Akkor szép a huszár” című széki
táncműsorát mutatta be.

Szentendre, Győr és a Társulat
A program időpontja: 2018. augusztus 21 – szeptember 3.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 200 fő
Augusztus utolsó két hetében Fitos Dezső és Kocsis Enikő tánccsoportjai vették birtokba Kiscsősz
házait, kertjeit és táncos helyiségeit. Szentendréről, Győrből és az ország különböző pontjairól

érkeztek az egymást követő csoportok, akik az intenzív táncolás mellett színes programokkal is
szórakoztatták magukat.
A gyermekek táborát követően az ifjúsági korosztály következett. A fiatalok a táncfoglalkozások
mellett játékos vetélkedővel, métázással, lovas kocsikázással, élő zenés táncházzal kapcsolódtak ki.
A program utolsó napjaiban a Fitos Dezső Társulat felnőtt csapata érkezett Kiscsőszre. A nagyon
intenzív táncoktatási, koreografálási program mellett nekik is volt lehetőségük lazítani. Számukra
borkóstolót szerveztünk a Somló hegy kiváló nedűiből.

Betyáros találkozó Kiscsőszön
A program időpontja: 2018. szeptember 2-3.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
A Nemzeti Színház közkedvelt darabjának, a Betyárjátéknak stábja találkozott Kiscsőszön a nyári
időszak záró programjaként. A darab immár harmadik éve volt színpadon, az előadások sorozata
lassan megszűnik. Az időközben erősen összekovácsolódott szereplői gárda nagy örömmel vett részt
ezen a darab-búcsúztató találkozón. Eljöttek az 1-ső Pesti Rackák, jelen volt Szomjas György rendező,

Jantyik Csaba producer, a Nemzeti Színház munkatársa és természetesen a tánckar tagjai is. Aki
tehette hozta a családját, így egy igazán hangulatos, családias nyár végi mulatság kerekedett a
programból. A közeljövőben elkészülő mozifilm kapcsán újabb találkozók várhatóak.

Iskolai ismeretterjesztő előadássorozat
A program időpontja: 2018. szeptember 1-15.
A program helyszíne: Veszprém megye
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő
Idén is nagy sikerrel zajlott az általános iskolákat célzó ismeretterjesztő programsorozatunk, melyben
az Élő Forrás táncmesterei vettek részt. Sánta Mária, Gaschler Beáta, Horváth Borbála, Szabó Sándor,
és Milos Dávid tíz általános iskolát kerestek fel rendhagyó tanórájukkal, ahol a magyar népdal,
népzene és néptánc értékeit népszerűsítették a gyerekek körében. A hangulatos előadás során sok
információt kaptak a gyerekek a táncos szokásokról, a magyar vidékek táncairól, viseleteiről, a
zenéről. A sorozatban számításaink szerint mintegy ezer gyermekkel találkoztak a mesterek, akik az
előadások utolsó perceiben egytől-egyig táncra is perdültek.

Tanévkezdő tehetséggondozó tábor Kiscsőszön
A program időpontja: 2018. szeptember 13-16.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 56 fő
A tanév indítását követően máris szerveztünk egy hangulatos tehetséggondozó öszi tábort általános
iskolás gyerekek számára. A térség iskoláiból érkezett gyerekek örömmel vették a lehetőséget, hogy
néhány napra felmentést kaptak az iskolából. A pedagógusok által is kísért gyerekek néptánc
tanulással, kézműves mesterségekkel, vetélkedővel, játékkal tölthették az időt. Mivel több
településről érkeztek, fontos volt az egymással való ismerkedés is.
A táborban Szabó Sándor, Antal Áron és Horváth Borbála táncmesterek felcsíki táncokat tanítottak.
Sánta Mária és Milos Dávid segített a vetélkedő és más játékos programok megvalósításában.
Horváth József, Horváthné Dóczy Mariann, Reidmár Linda a kézműves mesterségek fortélyait mutatta
be.

Művészeti Iskolásaink a Millenárison
A program időpontja: 2018. szeptember 14.
A program helyszíne: Budapest, Millenáris Park
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Érintettek létszáma: 5000 fő
Több ezer látogató fordult meg a Millenáris Parkban, az NMI Művelődési Intézet által szervezett
Közfoglalkoztatottak Ünnepén. A második alkalommal megtartott országos eseményre szociális
szövetkezetek, önkormányzatok, nonprofit cégek jöttek kiállítani, termékeiket bemutatni. A
közfoglalkoztatás sikerét éppen ezek a különleges értékek mutatják, melyeket a programban
résztvevő emberek hoztak létre.
Megtisztelő felkérésnek eleget téve az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola szólótáncos diákjai is
felléphettek a rendezvényre felállított színpadon. A gyerekek láthatták az ország más részeiről
érkezett néptáncosok előadásait is. A szervezők mindent megtettek, hogy a fellépőket kellően
megtiszteljék, a szíves fogadtatás mellett különleges ételfinomságokkal, gyümölcssalátával,
innivalóval is kedveskedtek nekünk. Nagyon hangulatos, emlékezetes kirándulás volt.
Fellépőink: Balogh Mária, Vér Vivien, Gross Anna, Orsós Sándor, Hajmási Barnabás, Tima Mátyás

A győri néptáncos tagozat sikeres előadása
A rendezvény időpontja: 2018.09.14.
A rendezvény helyszíne: Győr
A rendezvény szervezője: Győr városa
Érintettek száma: 1000 fő
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola győri tagozata 2018.09.14-én nagy sikerrel
szerepelt az I. Győri Nép-és Világzenei Fesztiválon.
Művészeti iskolánkat a Köcöle, Kisborica, Borica, Rege csoport és a Regös Táncegyüttes
képviselte.
A zenei kíséretet Németh Dénes és zenekara biztosította.
Művészeti vezetők: Vrábel János,Vrábel-Vehrer Krisztina, Schofhauser Gerda

Dunántúl Népi Kommandó műsor Veszprémben
A program időpontja: 2018. szeptember 15.
A program helyszíne: Veszprém, Óváros tér
A program szervezője: Veszprém Megyei Önkormányzat
Érintettek létszáma: 200 fő
Veszprém megye és az erdélyi Kovászna megye testvérkapcsolatának évfordulóját ünnepeltük
nemrég a Veszprém Megyei Önkormányzat által szervezett rendezvényen. A belvárosban, az Óváros

téren felállított kirakodóvásár és kiállítás résztvevői a két megye kézműves alkotóművészeiből, civil
szervezeteiből jöttek össze. A vásári forgatagot egész napos, színvonalas művészeti műsor
gazdagította. A megyei önkormányzat felkérésének eleget téve a Dunántúl Népi Kommandó egy órás
előadást tartott a szabadtéri színpadon.
A csoport ritkán látott létszámban jött össze, a zenészekkel együtt húszan voltunk a színpadon. A
gálát a Dűvő zenekar kísérte. A táncosok lakóhelyük szerint szinte az egész Dunántúlt lefedték. A
fellépők között három örökös Aranysarkantyús, egy Aranysarkantyús, egy Örökös Aranygyöngyös
táncos, négy Népművészet Ifjú Mestere és két Fölszállott a Páva versenyző is vendégszerepelt.

Óvodai szüreti mulatság Devecserben
A rendezvény időpontja: 2018.09.17.
A rendezvény helyszíne: Devecser
A rendezvény szervezője: Vackor Óvoda Devecser
Érintettek száma: 500 fő
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Szabó Sándor és Felesége segítették
hangulatossá tenni a hagyományos szüreti felvonulást és táncházat, amelyet a Vackor Óvoda
szakemberei szerveztek. A gyerekek látványos, nagyszabású felvonuláson, énekelve, táncolva
ünneplik a szüret sikeres megvalósulását és a jó termést. Devecser város vezetői és a Járási Hivatal
vezetői, munkatársai ajándékokkal fogadják a felvonulókat, akik szép műsorral, tánccal, táncházzal
viszonozzák a köszöntést. A programot a tánctanárok által vezetett vidám táncház zárta az óvodában.

Élő Forrás a Diplomata Szüreten
A program időpontja: 2018. szeptember 20.
A program helyszíne: Balatonfüred
A program szervezője: Agrárminisztérium
Érintettek létszáma: 200 fő
Az Agrárminisztérium évről-évre megrendezi a Diplomata Szüret című programját, mely a
Magyarországra akkreditált nagykövetek és diplomaták meghívásával zajló, kötetlen diplomáciai
esemény. A fél napos programban kulturális és gasztronómiai élmények mellett a vendégek a szőlő
szüretelés, darálás, préselés folyamatát is kipróbálhatják, megkóstolhatják a frissen préselt mustokat.
A hagyományos hangulatot megtisztelő felkérésnek köszönhetően immár harmadik alkalommal az
Élő Forrás alapozhatta meg népzenével és jó magyar néptánccal. Meghívott zenész és táncos társaink
segítségével néptánc előadással, élő népzenével és rövid közös táncházzal is szórakoztattuk a
résztvevőket.

Együttélésben programsorozat, ismét nagy
érdeklődéstől kísérve
A program időpontja: 2018. szeptember 21-23.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő
Együttélésben című rendezvénysorozatunknak több kiemelt célja és vonulata is van. Elsősorban a
kultúrák találkozása, a Kárpát-medence nemzetiségi színeinek bemutatása a célunk. Erre a vonulatra
fűztük fel idei táncképzésünket is, amelynek témája a Felvidék magyar és az Anyaország szlovák
táncos és zenei kultúrája volt. Szeptember 22-én, szombaton Nagy Mirtill és Madocsai Imre
látogattak el hozzánk a Felvidékről. Sikeres mesteroktatóként elmélyültek a Vág-Garam-vidékének
táncaiban, melyet most a résztvevők számára is bemutattak. a vasárnapi napon Hahn-Kakas István és
Tombor Beáta a Pest megyei Maglódon élő szlovákok táncát tanította. A képzés különlegessége, hogy
igazi, nemzetközi magyar-magyar közönsége volt. A magyarországi érdeklődők mellett ugyanis
Erdélyből, Bánffyhunyadról és Uruguayból is voltak magyar néptáncosok.
A pénteki napon két kiemelkedő rendezvény volt. A kora délutáni órákban tanácskozást rendeztünk,
melyen a térség településvezetői, civil szakemberei vettek részt. A programot Dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő és Mihalcsik Márta, az NMI munkatársa is megtisztelte. Jelen volt továbbá
Huszti László, a Cselekvő Közösségek program térségi képviselője. A tanácskozás célja, hogy
elemezzük az értékőrzési programok, mozgalmak adta lehetőségeket és tervezzük a folytatásban,
együttműködésben rejlő jövőképet.
Este 18.00 órától Navratil Andrea népdalénekes dalos mesterkurzusa zajlott, meglepően nagy
érdeklődés mellett. Az oktatásban a közeli térség népdalkincséből kerültek elő nóták.
Szombaton teljesedett ki az „Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális Tengelyén” című program, mely a
színpadi kulturális események mellett széles körben szólította meg a térség civiljeit, értékőrző
önkormányzatait. Jelen voltak a térségünk értéktárai, kézműves mesterei, kistermelői, akik a kiállítási
anyagok mellé vásári portékát is hoztak. A délelőtt kezdődő főzőversenyen a térségre jellemző
gasztronómiai különlegességek, finomságok készültek, kiemelt program volt a kiscsőszi Értéktárban is
szereplő „nyújtott kőtt” íz és szépségverseny.
A délutáni és műsorban népdalkörök, tánccsoportok, vendégszerepeltek a térségből, akik a falvak
sajátos dalait énekelték, bemutatták a térség sváb hagyományát is. A Sárarany zenekar a magyar
népköltészetből merítkező koncerttel örvendeztette meg a közönséget. A Fláre Beás zenekar
koncertje a dunántúli cigány népzene hiteles és fergeteges hangulatot keltő tolmácsolása volt.
Az esti gálaműsor két órás műsorfolyammal koronázta meg a napot. Ebben a Veszprémből érkező
Gerence Néptáncegyüttes a Bakony és Balaton-felvidék gyűjtéseiből merítkező táncműsorát mutatta
be. A Dunántúl Népi Kommandó tánckara lakóhelyét tekintve az egész Dunántúlt lefedte. Műsorában
Somogy, Mezőföld, a Küküllő-mente és Mezőség táncvilága jelent meg, hatalmas sikert aratva.
Bemutatkoztak edzőtáborozó vendégeink is. A Balaton Táncegyüttes ördöngösfüzesi táncokat járt.

Határon túli barátaink, a Bánffyhunyadról érkezett Suhanc Néptánccsoport saját vidéke, a Kalotaszeg
táncát mutatta be anyanyelvi szinten. A gála zárásaként megtáncoltattuk az uruguayi Tündérkert
Néptáncegyüttest is, akik hatalmas lelkesedéssel járták a mezőségi táncokat.
Vasárnap a családoké volt a program. A folytatódó kiállítás és tánc képzés mellett lovas kocsizás,
lovaglási lehetőség, népies játszótér várta a vendégeket. Délután a Galgamenti Népművészek
Egyesülete és a Rőtökör Társulat hangulatos előadása emelte a rendezvény színvonalát.

Siófok néptáncosai táboroztak Kiscsőszön
A program időpontja: 2018. szeptember 20-23
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
A siófoki Balaton Táncegyüttes töltötte nálunk napjait, melyekben saját repertoárjuk és tánctudásuk
fejlesztését tűzték ki célul. A csoport a program első két napjában Kádár Ignác és Nagypál Anett
mesterekkel gyakorolt, majd bekapcsolódott az Együttélésben rendezvény táncképzésébe.
Különleges élmény volt számukra a szürke marha vágás, mellyel megleptük őket. A húst a rendezvény
keretében, frissében meg is sütöttük.

Kontinensek találkozása
A rendezvény időpontja: 2018.09.20-23
A rendezvény helyszíne: Kiscsősz
A rendezvény szervezője: Rákóczi Szövetség, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 25 fő
Régi barátságnak köszönhetően ismét mi adhattunk otthont az uruguayi Tündérkert
Néptáncegyüttes magyarországi programja egy részének. A csoport tagjai négy napot töltöttek

a vidékünkön. Ez idő alatt kirándulunk Tihanyba és Balatonfüredre, ahol a vendégek részt
vettek az Agrárminisztérium által szervezett diplomata szüreten. A hangulatos táncházba több
Magyarországon dolgozó diplomata is beállt. A következő napon a Somló hegy kulturális,
környezeti értékeivel és kiváló boraival ismerkedhettek a vendégek. Este marhavágást
rendeztünk. A vágásból származó húst a hétvégén rendezett fesztivál keretében, hatalmas
sütőlapon készítették el a csoport vállalkozó szellemű tagjai. A rendezvény keretében tánc
képzésen vett részt az együttes, amelyen a felvidék magyar táncai mellett a magyarországi
szlovák nemzetiség táncait is tanulhatták.
Az elköszönés már egy új találkozás és együttműködés lefektetése is volt. Nemsokára
találkozunk Montevideoban.

Családi Nap Győrben
A rendezvény időpontja: 2018.09.22.
A rendezvény helyszíne: Győr
A rendezvény szervezője: Nádorvárosi Ének - Zenei Általános Iskola
Érintettek száma: 200 fő
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola győri tagozata 2018.09.22-én a Győri Nádorvárosi
Ének-zenei Általános Iskola hagyományos családi napján lépett fel.A műsorban felléptek a
Regös Táncműhely Kisköcöle, Köcöle, Kisborica, Borica, Rege csoportjai. A néptánc
bemutatót Moldvai táncház zárta,ahol együtt mulatott a Táncműhely apraja-nagyja.
A csoportok felkészítői: Vrábel János, Vrábel-Vehrer Krisztina, Schofhauser Gerda

Ismét volt Vándorvigadalom
A rendezvény időpontja: 2018.09.29.
A rendezvény helyszíne: Márkó
A rendezvény szervezője: Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 500 fő

Két év kihagyás után ismét megrendezésre került a Veszprém Megyei Vándorvigadalom,
melynek idén Márkó adott otthont! Házigazda a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület volt,
mely az élő Forrás hagyományőrző Egyesület támogatásával, a Hagyományok Háza
partnerségében valósította meg a programot. Már a színpadi programokat megelőző
színpadbejáráson és zenekari főpróbán is látszott, hogy a Vándorvigadalmak történetének
egyik legszínvonalasabb, legváltozatosabb műsora készülődött. Márkó Község
önkormányzatának képviseletében, Hartmann Antal polgármester úr köszöntő szavai nyitották
meg a délutáni programot.
A közel 3 órás műsorban 11 tánccsoport mutatkozott meg. Elsőként a hazai nyugdíjasok, a
Márkói Örökzöldek léptek színpadra Mátyusföldi táncokkal, őket követte a Botorka
táncegyüttes Vajdaszentiványi tánca. Ezután ismét a márkóiaké volt a színpad a Csupa Csaj
Csapat Szatmári táncát láthatta a közönség, majd a Litéri Szárazág Táncegyüttes következett a
Litéri Ifjúsági csoporttal karöltve, ők Bonchidai magyar és román táncokat mutattak be. Ezt
követően a Takácsiból érkezett Kenderszer néptánccsoport Rábaközi tánca mulattatta a
jelenlévőket, majd fergeteges Felcsíki táncokkal lépett színpadra a szentgáli Szűrös
néptáncegyüttes, őket követte a házigazda Márkói Cserdülők Küküllő-menti tánca. Ezután az
Ajka-Padragkút táncegyüttes Mócsi táncokat mutatott be Moldovan Nicodin emlékére. A
Berhida táncegyüttes Szatmári, míg a pápai Vadvirág Művészeti Együttes Rábaközi táncokkal
szórakoztatta a nagyérdeműt. Végül, de nem utolsó sorban a Veszprém-Bakony táncegyüttes
lépett színpadra Kalotaszegi táncokkal.

150 táncosnak a talpalávalót Németh Dénes prímás, Szőke Péter brácsás, Domokos Balázs
nagybőgős, gardonos, valamint Iván Zoltán tangóharmonikás és fúvós szolgáltatta.
A színpadi bemutatkozást követően a csoportokat vendégül látták a szervezők egy tál
pörkölttel, mely elkészítését a falunapi főzőverseny nyertese, a Márkói Viola utca lakói
készítették el!
A Márkói Vándorvigadalom egy rövid kis táncházzal ért véget!

A magyar kultúra éltetése Kanadában
40. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc Fesztivál
A rendezvény időpontja: 2018.09.26-10.09.
A rendezvény helyszíne: Kanada, Vancouver, Victoria
A rendezvény szervezője: Vancouver, Forrás Táncegyüttes, Victoria, Búzavirág
Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 1000 fő

Új kapcsolatokkal erősödött az élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hidak programja,
melyet évtizedes működése alatt az egész világot átszövő kapcsolati hálózattá alakítottunk.
Az elmúlt két hétben a magyar néptánc élet képviseletében vendégeskedtünk Kanada két
nagyvárosában, ahol lelkes magyar közösségek éltetik a néphagyományt. A program két
szakmai részből állt. Az első időszakban néptánc tanítással és új tánckoreográfia
összeállításával igyekeztünk gazdagítani a vancouveri Forrás Néptáncegyüttes repertoárját.
Gaschler Beáta és kovács Norbert táncoktatók a Küküllő-mente egyik települése,
Szásznagyvesszős táncanyagát tanították a közel húsz fős együttes felnőtt tagjainak. Egy
hetes folyamatos munkával sikerült eljutni egy új tánckoreográfia összeállításáig, melyet a
következő hónapokban a csoport folyamatosan gyakorol. Ez a koreográfia lesz a következő
év új műsorszáma, melyet a magyar kulturális események alkalmával mutat be a csoport.
Szeptember 29-én, szombaton Élő zenei koncerttel és táncelőadással adtunk gálát a
Vancouverben élő magyar közösségnek, mely teljesen megtöltötte a Magyar Ház
színháztermét. Az előadást követően hangulatos táncház és baráti beszélgetés zárta a napot.
Szeptember 30-án, vasárnap egy idős vancouveri házaspár jubileumán vettünk részt. A
magyar gyökerekkel nem rendelkező pár öt évtizede járja a magyar tánctáborokat, tagként
vesz részt több tánccsoport munkájában. Az ünnepség igazi nemzetközi kulturális találkozóvá
vált, hiszen szerb, horvát, bulgár, indiai, ázsiai és persze magyar zene és tánc volt egész este.
Október 5-6-7-én, Victoriában került megrendezésre a 40. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc
Fesztivál, mely a jubileumi jellege miatt kiemelt hangsúlyú kulturális esemény volt. A
rendezvényt Dr. Ódor Bálint kanadai nagykövet mellett a Miniszterelnök megbízottjaként
Szili Katalin is meglátogatta, aki a Külhoni Magyarságért díjat adományozta a fesztivál
szervezőinek, Bíró Zsuzsa és Louise Kadar asszonyoknak.
A fesztivál az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Dűvő Zenekar Üzenet Haza című
előadásával kezdődött pénteken este. A Kanada városaiból érkezett néptáncosok nagy
tapssal és sok szeretettel fogadták az előadást, melyben Kádár Ignácék mellett Gaschlet
Beáta és Kovács Norbert táncolt. A Dűvő zenekar a Kárpát-medence keleti részeiből indulva,
az Anyaország felé haladva muzsikálta végig a magyar nyelvterületet. A műsorban a zenei és
tánccal is kísért betétek váltakozása sodró, lendületet, mégis érzelmes pillanatokat is
eredményezett.
A szombati nap a közösségi formáké és a tanulásé volt. Kádár Ignác gyermek táncházakat
vezetett, ahol játékos formában tanulhattak motívumokat, táncfűzéseket a gyerekek. Kovács
Norbert és Gaschler Beáta egész napos oktatáson tanította a székelyföldi Pálpataka táncait.

A programot népi kézműves piac és népviseleti bemutató, néprajzi előadás is tarkította,
melyet Mészáros Attila néprajzos szakember tartott.
Vasárnap két egymást követő, telt házas gálaműsoron mutatták meg tudásukat a meghívott
néptáncegyüttesek. 13 néptánccsoport lépett színpadra, mely hatalmas eredmény egy, a
diaszpórában működő magyar közösségtől. Mindkét előadás időtartama meghaladta a két
órát, ezalatt közel harminc koreográfia került színpadra. Az előadásokat követően három
órás szakmai beszélgetés zajlott a magyarországi szakemberek és a csoportok vezetői között,
míg a táncosok tovább élvezették a hangulatot a Dűvő zenekar táncházában.
A program a magyarországi fesztiválélet számára is kiemelten fontos. Ezt bizonyítja, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett pécsi gálaműsoron Márta István, a
Magyar Fesztiválszövetség elnöke élő kapcsolás formájában kért interjút Kovács Norberttől. A
kapcsolásban a pécsi gálaest nézőközönsége élőben is belecsöppenhetett a kanadai néptáncos
forgatagba.

Rendhagyó témanap a csöglei iskolában
A program időpontja: 2018. október 13.
A program helyszíne: Csögle
A program szervezője: Általános Iskola Csögle, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 100 fő

Egyesületünk felkért témafelelőse volt a csöglei általános iskola kora őszi kötetlen témanapjának,
melynek célja a játékos ismeretfejlesztés volt. A gyermekek az iskolanapot különböző állomások
felkeresésével, az ott kapott feladatok játékos megoldásával töltötték. A versengés lényege a
tudásátadás volt, hiszen a feladatok mind-mind rengeteg hasznos információt hordoztak a magyar
kultúráról, a régies sport ls eszközös játékokról, a hozzájuk kapcsolódó mondókákról, rigmusokról,
dalokról.
Az Élő Forrás állomásán a sportjátékok mellett memória fejlesztő és egyéb készségfejlesztő eszközök
kipróbálására volt lehetőség. A program zárásaként tagjaink táncházat rendeztek a gyerekek
számára.

Kulturális köszöntés az egeraljai Református közösségnél
A program időpontja: 2018. október 14.
A program helyszíne: Egeralja
A program szervezője: Református Gyülekezet, Egeralja, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 100 fő

Az Egeralján élő reformátusok Füstös Gábor tiszteletes szervezése kapcsán október 14-én, vasárnap,
szüreti családi napra gyűltek össze, ahol a program az Istentiszteletet követően közös étkezéssel,
majd kulturális műsorral folytatódott. A műsort felkérésre az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
vállalta. Schneider Gyula és zenész társai kíséretére egyesületünk több csoportja és szólistája is
fellépett, több, mint egy órás műsort bemutatva. A pedagógusok és szólótáncosok mellett
bemutatkozott a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes és a Bozót Néptáncegyüttes is.
A programban sikerült megmutatnunk a térségi együttműködés, a baráti összefogás erejét, hiszen
elsősorban a Somló-Ság kistérségének lakói mutatták be a műsort, akik természetesen nem anyagi
ellentételezés reményében gyűltek össze.

Bemutatkoztunk a Cselekvő Közösségek nemzetközi
konferenciáján
A program időpontja: 2018. október 15.
A program helyszíne: Debrecen
A program szervezője: Skanzen, OSZK, NMI
Érintettek száma: 200 fő
A Cselekvő Közösségek országos nagyprojekt kapcsán rendezett a három országos szervezet
nemzetközi közösségfejlesztési konferenciát, a debreceni Lycium Hotelben. Megtisztelő felkérésnek
köszönhetően az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is kiemelt figyelmet kapott a rendezvényen,
hiszen bemutathattuk mintaprojektünket, mely a kiscsőszi és térségbeli közösségek megtartásáról,
kulturális programjainkról szólt. Az előadás többekben is érdeklődést váltott ki a programunk és a
térségünk iránt. Az Élő Forrásé mellett több kiemelt mintaprogram is bemutatkozott.

Forgatás a Fonóban
A program időpontja: 2018. október 17.
A program helyszíne: Budapest, Fonó
A program szervezője: Fonó, Sztanó Hédi
Érintettek száma: 150 fő
A Fonó Budai Zeneház rendezvényén folytatódott a Csárdás filmsorozat forgatása, melyre Sztanó
Hédi rendező, szerkesztő kérte fel a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes tagjait és Párjaikat. A program
során kötetlen táncházi jeleneteket filmezett a stáb, ahol a páros táncok kötetlen, táncházi formája
jelent meg, a tánccal való szórakozás méltó formáinak rögzítése volt a cél. A csárdások mellett
természetesen egy jó legényes is megjelent. A kiváló muzsikát Székely Levente és zenész társai
szolgáltatták.

Ispiláng Kiscsőszön
A program időpontja: 2018. október 19-21.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Ispiláng Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 25fő

Baráti együttesünk a gencsapáti Ispiláng ismét hozzánk látogatott, egy hosszú hétvégére. A program
ismét a táncos tudás, képességek fejlesztése volt. Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória, a csoport
vezetői irányították a táncgyakorlást. A munka mellett természetesen a falu környezeti szépségeinek
megismerésére és kikapcsolódásra is volt lehetőség. Legfőbb közösségi helyszínünk az Élő Forrás szín
volt.
Gencsapáti felnőtt, gyermek és ifjúsági néptáncosai régi barátaink, szakmai partnereink. Nagy öröm
számunkra, hogy ez a kapcsolta immár két évtizede virágzik, fejlődik. A közeljövőben készülünk a
felnőtt táncosok fogadására is, akik Sopronból érkezett érdeklődőkkel kiegészülve hétvégéznek majd
nálunk.

Közösségfejlesztők találkozása és műhelymunkája
A program időpontja: 2018. október 22-23.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 15fő

Egyedülálló Kárpát-medencei program és kezdeményezés állomása lehettünk az elmúlt időszakban.
Széles földrajzi és szakmai palettát képviselő közösségfejlesztői kör, amely kiscsőszön találkozott,
nagy célokat tűzött ki maga elé. Olyan élő kárpát-medencei közösségi hálózatot kíván létrehozni,
szervezni és működtetni, mely valóban alulról szerveződő és valódi közösségi tevékenységet folytat,
kevésbé vezérelve a politikától, kevésbé kitéve a pénzügyi változásoknak, mint a ma látható ernyő
szervezetek. E program elindítása, szakmai módszertana volt a téma a két napos tanácskozáson,
melybe természetesen egy kis kirándulást is illesztettünk.

Valódi faluközösségi munka
A program időpontja: 2018. október vége
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Gazdák közössége, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 100 fő

Eddigi társadalomfejlesztési munkánk egyik legnagyobb eredménye, hogy a kiscsőszi gazdák egy
kezdeményezés kapcsán végre ismét együtt, a közös ügy érdekében dolgoznak. Egyesületünk 55
tonna kavics vásárlásával támogatta a mezőgazdasági utak javításának programját. A beszerzett
anyagot a település géppel rendelkező gazdái együtt hordták és terítették a rossz állapotú
mezőgazdasági utakra. A nagy munkát közös vacsorával ünnepeltük meg.

Cselekvő Közösségek konferenciákon tartott előadásaink
A program időpontja: 2018. október vége
A program helyszíne: Skanzen, Szentendre, Balatonfüred
A program szervezője: Skanzen, OSZK, NMI
Érintettek száma: 300 fő

Egyesületünk kiemelt mintaprojektet bonyolított a Cselekvő Közösségek országos nagyprojekt
keretében, a bonyolító konzorcium megbízásából. A programunk sikeresen lezajlott, októberben a
záró beszámoló is megtörtént. A sikert az is bizonyítja, hogy egyre több szakmai rendezvényen
mutathatjuk be a mintaprojektet, mint a legsikeresebben megvalósultak egyikét.
Munkatársunk, Bagyura Ferenc az országos záró konferencián, Szentendrén, elnökünk, Kovács
Norbert Balatonfüreden tartott vetítéssel egybekötött bemutató előadást, melyek felkeltették a
közönség érdeklődését.

A régió legsikeresebb falusi fesztiválja
A program időpontja: 2018. október 27.
A program helyszíne: Homokbödöge
A program szervezője: Homokbödöge Táncegyüttes, partner az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek száma: 300 fő

Az elmúlt évek legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényét tartotta meg a Homokbödöge
táncegyüttes, Homokbödöge önkormányzatának támogatása mellett. Az idei Kamara
Néptáncfesztiválra 13 táncegyüttes nevezett. Ilyen nagy létszámra még nem volt példa, ez is jelzi,
hogy az esemény egyre rangosabb, ismertebb a szakmai körökben. A fesztivál szervezői mindig
figyelnek a falusias hangulat kialakítására, a programot táncház színesíti, az ellátást is helyi
finomságokból biztosítják. A megszokott kísérő zenekar Németh Dénes és Bandája idén is
kifogástalanul muzsikált. A táncokat szakmai zsűri értékelte, aki helyezéseket is odaítélt. A Zsűri
tagjai: Nagypál Anett, Riba Gábor és Hámori Balázs.
Elismerés illeti a Homokbödöge Néptáncegyüttest a szervezésért és a lebonyolításért, amely valódi
összefogást tükrözött. Emellett természetesen sikerrel szerepeltek a versenyprogramban is.
Természetesen a szokásos tekeverseny sem maradt el.
Díjazottak:
Gyermek, ifjúsági korcsoport:
I. Homokbödögei AMI Cinege csoport
Némethné Delbó Krisztina: Mezítlábas lagzi
II. Borica Tánccsoport(Győr)
Spiegel Zoltán, Spiegel-Szabó Viktória: Regrutázzunk
III.Kisborica Tánccsoport (Győr)
Vrábel-Vehrer Krisztina, Vrábel János: Bukovinai táncok
Különdíj: Batsányi Táncegyüttes(Tapolca) - igényes viseletekért
Rege Tánccsoport(Győr) - autentikus hajviseletért
Felnőtt korcsoport
I. Ajka-Padragkút Táncegyüttes
Ramasz László: Moldovan Nicodin emlékére
II.TáncolKODO Táncegyüttes(Székesfehérvár)
Hahn-Kakas István, Tombor Bea: Táncok Szilágyságból
III. Rába Táncegyüttes(Győr)
Antal Áron: Marossárpataki táncok
Különdíj: Lakatos Ferenc - a magával ragadó előadásmódjáért

Nyugat-Európai Néptánc Fesztivál
A program időpontja: 2018. október 26-27-28.
A program helyszíne: Stuttgart
A program szervezője: Csöbörcsök Néptáncegyüttes, Kemény Házaspár
Érintettek száma: 400 fő

Az Élő Forrás újabb külföldi magyar kapcsolatokkal gazdagodott az elmúlt alkalommal, Stuttgartban.
A Csöbörcsök Néptáncegyüttes vezetője, Kemény József felkérésére szakmai tanácsadóként vettünk
részt az immár harmadik alkalommal megrendezett, nagyszabású találkozón, melyen a nyugati
országokban szerveződött magyar néptáncegyüttesek vettek részt. A találkozáson Németország,
Svájc, Franciaország városaiból vettek részt néptáncosok és népzenészek. Az együttesek már
pénteken este összegyűltek és fergeteges táncházzal ünnepelték a találkozást. Szombaton délelőtt
gyermek programok, táncház és vásár mellett zajlottak a színpadi próbák, majd a kora esti órákban
tartották meg közel két órás gálaműsorukat a meghívott csoportok. A műsort ismét hajnalig tartó
táncház követte. Vasárnap Egyesületünket is képviselve szakmai tanácskozáson vettünk részt, ahol a
Zsűri tagjai véleményt alkottak az előző este látott műsorokról.
A két napos program egyik főszereplője a délvidékről érkezett Juhász zenekar volt, akik
fáradhatatlanul játszották a hangulatos muzsikát mind a fellépések, mind a táncházak alkalmával. Az
Élő Forrást Gaschler Beáta és Kovács Norbert képviselte.

Magyarpolányi gyerekek falulátogatáson

A program időpontja: 2018. október 29.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 30 fő

Közel harminc gyermek és szülő érkezett hozzánk Magyarpolányból falunézőbe. Magyarpolány
tipikus agglomerációs település, ahol tulajdonképpen a városi normák érvényesülnek, falusi
körülmények között. A lakosság nem tart háziállatokat, nem élik a tipikus falusi közösségek életét.
Legtöbben városban dolgoznak, kizárólag pihenni járnak haza. A gyerekek, akik ebből a környezetből
érkeztek, mindenre kíváncsiak és nyitottak voltak. Megcsodáltak minden falusi állatot, hosszan
érdeklődtek a takarmányozásról és a gazdálkodással kapcsolatos más információkról.
A látogatást népi gyermekjátékok, lovas kocsizás, daltanulás és táncházi program tarkította.

ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
SAJTÓKÖZLEMÉNY
HUNYOR REGIONÁLIS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ KIALAKÍTÁSA KISCSŐSZÖN
EFOP-4.1.7-16-2017-00301
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében az EFOP-4.1.7-16 kódszámú A közösségi művelődési intézményés szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései felhívás keretében regionális
szerepű népi kézműves alkotóház kialakítására Kiscsőszön. Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosítja, hogy a vissza nem térítendő
119 967 000 Ft-os projekt támogatásból, a 2018.04.01-2020.03.31. közötti időszakban
megvalósuljon a fejlesztés.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását,
átörökítését tekinti fő feladatának. E célok mentén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja
programjait. A fejlesztés eredményeként a Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház az egész
életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra, a népi kézművesség
oktatására, bemutatására alkalmas helyiségekkel, szabadtéri oktatási célú térrel és eszközökkel
rendelkező, a népi kézműves területeken tevékenykedő személyek kulturális alapellátásban való
jelenlétét elősegítő, képzési, tanácsadási tevékenységeket is végző létesítmény lesz, a már működő
népi kézműves szervezetek bázisán. A fejlesztés területi (megyei, regionális) szintű
szolgáltatásfejlesztés érdekében valósul meg, ezáltal a települési kulturális közszolgáltatást is bővíti.
Az alkotóház létrehozásával kiemelt cél a célcsoport bevonása az egész életen át tartó tanulásba a
nem formális és informális tanulási formák által. A projekt megvalósulása a pályázó egyesület
szolgáltatási kínálatát bővíti, tovább fejleszti. Az egyesület évtizedek óta dolgozik azon, hogy a régi
értékeket újra elhintse a szűkebb térségben, és más területeken egyaránt. Céljaik segítésére falusi
épületrendszert hoztak létre, mely helyszínül szolgál programjaikhoz. Nagy hiányosság volt azonban,
hogy a népi kézművesség megfelelő minőségű oktatására, bemutatására nem volt megfelelő terük.
Már régóta tervezték, hogy létrehoznak egy helyet Kiscsőszön a Hunyor folyó mentén, ahol a
mesterek megmutathatják, hogy mennyi szépség van a tárgyalkotásban. A projekt keretében a
szükségleteknek megfelelően a következő helyiségek és közösségi terek kerülnek kialakításra:
szatócsbolt, bőrdíszműves műhely, fazekas műhely, kovácsműhely, szövő műhely, fafaragó műhely,
iroda, öltöző és kapcsolódó helyiségek, kiállító terem, raktárhelyiség, kültéri fedett kemence és
kültéri közösségi tér.
Regionális népi kézműves alkotóház kialakítása a több ezer éves magyar alkotóművészet mai
művelőinek kíván otthonul szolgálni, közelebb hozva ősi műveltségünk üzenetét és a mai kor kiváló
kézműveseinek és hagyományápolóinak világát. Az egyesület egy olyan kézműves alkotóház
létrehozását valósítja meg, amely a népi kézművesség népszerűsítésében és a kézműves mesterek
munkájában, sikerességük elérésében nagy szerepet vállal.
További információ kérhető:
Kovács Norbert
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület8494 Kiscsősz, Kossuth L. u. 47.
e-mail: cimbi@iplus.hu; web: www.eloforras.eu

