HIDAK – HÍRLEVÉL
tavaszra
Kedves Hírlevél olvasó Barátaink!
A tavasz sok új feladatot hozott, nem unatkozhattunk. Engedjétek meg, hogy néhány rövid
beszámolót közöljünk, egyben felhívjuk a figyelmeteket a közeljövőre tervezett
programjainkra.

Vendégek Dél-Amerikából
A program időpontja: 2018.01.28.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 5

Partnerünk, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület Dél-Amerikából, Paraguayból és Uruguayból érkezett
önkéntesekkel látogatott meg minket. A vendégek néhány hétig élvezték a magyarországi meghívó
vendégszeretetét. Ebben az időszakban iskolákat, civil szervezeteket látogattak, ismerkedtek a régió
kultúrájával.
Kiscsőszön részt vettek a Bozót Néptáncegyüttes próbáján, majd egy igazi magyaros disznótorossal,
mellé magyar pálinkával és borral kedveskedtünk nekik.

Viseletes Bál Buzitában
A program időpontja: 2018.02.03
A program helyszíne: Buzita, Szlovákia
A program szervezője: Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes
Érintettek létszáma: 250

Különleges, viseletes magyar bált szervez évek óta a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes.
A bál érdeklődői köre évről-évre emelkedik, hiszen kiemelkedő a színvonal, mind az ételeket, mind a
muzsikát, mind a szervezést tekintve. Idén Buzita település adott otthont a rendezvénynek, melyre
nagy volt a sajtóérdeklődés is. A bálban a Dűvő zenekar muzsikált, a program vezetője a híres vőfély,
Gyönyörű Zsiga volt. A rendezvény nemzetközi érdeklődésre tartott számot, hiszen a szűkebb régió
táncosai és hagyományőrzői mellett megjelentek Erdély képviselői is, külön kiemelve Györgyfalva
küldöttségét. A Dunántúlt Nagypál Anett, Kádár Ignác, Gaschler Beáta és Kovács Norbert házaspárok
képviselték.

Félévi gálaműsorok kis falvakban
A program időpontja: 2018.02.07-08.
A program helyszíne: Gógánfa, Kerta
A program szervezője: Élő Forrás AMI, Önkormányzatok
Érintettek létszáma: 300

Kis intézményünk minden évben igyekszik a tanórai munkán kívüli élményekkel megerősíteni
tanítványaink néptáncos kedvét. A legutóbbi félévi gálaműsorokon minden tanulónk részt vett. Két
baráti kistelepülést választottunk helyszínül, akiknek évek óta sokat köszönhetünk. Az egyik előadás
február 7-én, Gógánfán, a másik 8-án, Kertán valósult meg. A gyerekek szüleik és a térség
önkormányzatai, buszos vállalkozója segítségével jutottak a helyszínekre, ahol szörppel, friss
kaláccsal, kiváló zenekarral és nagy létszámú közönséggel vártuk őket. Mindenki az előző félév
próbáinak anyagábó állított össze egy rövid színpadi produkciót. A műsorszámokat mindenütt
vastaps fogadta, így igazán sikeresnek érezhették a gyerekek a bemutatkozást.
A műsorokat a turai Zagyva Banda kísérte. Felléptek az alábbi települések csoportjai: Devecser,
Somlóvásárhely, Tüskevár, Kerta, Csögle, Káptalanfa, Gógánfa, Jánosháza. Ostffyasszonyfai
tanítványaink a kiscsőszi farsangi mulatságon mutathatták be műsorukat.

A Népfőiskola előkészítés újabb jelentős
eseménye Kiscsőszön
A program időpontja: 2018.02.08.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35

Kiemelkedő fontosságú volt a Népfőiskola hálózat előkészítő időszakának negyedik bemutatkozó
eseménye, melyet Kiscsőszön, Üveges Zsolt Panziójában rendeztünk meg. A tanácskozásra a térség
polgármestereit, civil szervezetek vezetőit, vállalkozókat hívtunk. Az említett célközönség mellett
vendégeink között tisztelhettük a régió népfőiskoláinak és az NMI Művelődési intézet néhány
képviselőjét. Az aktivitás meglepően magas volt. A program kezdetén Kárpáti Árpád, az NMI
Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója tartott rövid előadást a hálózat alakulásáról, az NMI és
Lakitelek szándékairól. Ezt követően hosszú előadás és társalgás kezdődött, Kovács Norbert, az Élő
Forrás elnöke vezetésével. A beszélgetés során kiderült, hogy a kistérség települései és szervezetei
sok problémával küzdenek, de a céljuk a társadalmi helyzet javítása és ennek érdekében szívesen
vennének részt eredményes kezdeményezésekben. Szó esett az értékgyűjtésről, értéktárak
létrehozásáról, melyek terén néhány önkormányzat már komoly eredményeket tud felmutatni,
mások viszont eddig nem találtak célt ebben a programban. A tanácskozás eredményeként több
polgármester is kifejezte együttműködési szándékát.

Zárásként kora délután sajtótájékoztatót tartott az Egyesület elnöke és Dr. Kovács Zoltán
országgyűlési képviselő. A sajtótájékoztató témája az Élő Forrás közeljövőben tervezett
fejlesztéscsomagja volt, melynek keretében 415 millió forintot fordít beruházásokra és további 185
milliót szakmai programokra. Ezek a sikeres pályázatok hosszabb távra megalapozhatják a
Népfőiskola működését is.

Érték, vagy eszköz…? Konferencia
Iszkázon
A program időpontja: 2018.02.09
A program helyszíne: Iszkáz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50

Trasznacionális együttműködések pályázata keretében konferenciát szervezett az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület. A rendezvény helyszínéül az iszkázi Faluházat választottuk, ahol
hangulatos rögtönzött kiállítással és helyi finomságokkal vártuk a résztvevőket. A konferencia
vendégeinek létszáma 50 fő volt. Az érdeklődői kör néptáncegyüttesek vezetőiből, oktatókból,
intézményfenntartókból tevődött össze.
A konferencia programja az alábbiak szerint zajlott:
13.15 Köszöntő (Cseh József polgármester), a program bemutatása (Kovács Norbert elnök)
13.30 Közösségi tapasztalatok a határon túli magyar szervezeteknél a kutatási téma mentén
Előadók: Both Aranka, a Kékiringó Néptáncegyüttes vezetője (Székelyudvarhely), László
Csaba, a Pipacsok néptáncegyüttes vezetője (Székelykeresztúr), Kupec Mihály, az Ilosvay
Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője (Nagyida)
14.15 Értékteremtő közösségek
Előadó: Halmai Róbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma osztályvezetője
14.45 1. "Mit ér a táncos, ha soproni...?" - Egy vidéki, városi néptánc műhely közösségének
bemutatása 2. A soproni táncversenyek íze (szervezői szándékok, eredmények)

15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
18.00

Előadó: Sipos Ferenc, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és művészeti iskola igazgatója,
a Soproni Pendelyes kulturális Egyesület elnöke
Szünet – Helyi ételek, finomságok kóstolása
„Érték, vagy eszköz…?” – nemzetstratégiai szempontból
Előadó: Körmöczi Gábor, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet tervező-elemző referense
A néptánc mozgalom élete a Hagyományok Háza szemével, a Fölszállott a Páva fényében
Előadó: Farkas József a Hagyományok Háza vezető munkatársa (Páva Iroda)
„Érték”-elés a pARTvonalról egy rokon műfaj képviselőjének szemével
Előadó: Ferenczi György, az Első Pesti Rackák vezetője
Zárszó
Koncert – Hungarian FolkEmbassy (nyitott a külső közönség előtt)
Népdalok a kornak – Arany János népzenében tovább élő versei

Az előadások szünetében farsangi finomságokkal kedveskedtünk a résztvevőknek (hurka, kolbász,
sültek). A konferencia sikerét jelzi, hogy több pozitív visszajelzést kaptunk utólag és a helyszíni
beszélgetések során is. A következő időszakban elindítjuk a kutatási folyamatot, mely közel egy évig
tart majd.
A Hungarian Folkembassy előadásában zajló koncerten már nem csak a délutáni résztvevők, hanem
Iszkáz lakói is jelen voltak. A koncert nagy sikert aratott a helyi művészet-kedvelők körében.

Farsangi képzés és mulatság az Élő
Forrásnál
A program időpontja: 2018.02.10.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 500
Az előző évekhez hasonlóan kiváló hangulatban telt az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiscsőszi
farsangi rendezvénye. Az egész napos program reggel nyolc órakor kezdődött a két „áldozat”
levágásával. A kiszemelt disznók egyenként 160 kg-ot nyomtak, így nem csoda, hogy a feldolgozás
egész nap zajlott. Hahn-Kakas István, az Egyesület felkérésére minden részükből kiváló ételeket
készített, így délben már orjalevest ehettek a résztvevők, este pedig pörkölt, resztelt máj, toros
káposzta, sült húsok, kolbász és hurka várta a műsor és bál résztvevőit.
A program részeként néptánc képzést tartottunk a Faluházban. A hatvan fős érdeklődői kör gömöri
táncokat tanulhatott Kupec Mihálytól és Kupec Zsófiától, akik Felvidékről, Nagyidáról érkeztek. A
rendezvényt mindvégig két kiváló zenekar, a Fajkusz Banda és a Dűvő zenekar segítette hangulatos
muzsikájával, melyre gyakran táncra perdültek a disznóvágás résztvevői.
Délután Kiscsősz utcája benépesedett a térség néptáncosaival és az érdeklődőkkel, több százan
vonultak a falu közepéhez, ahol játékos farsangi programokkal szórakoztatták egymást. Ezt követően
műsor volt a Faluházban, amelyen az ostffyasszonyfai általános iskola táncosai, a kiscsőszi Tehetség
Néptánccsoport és a Dunántúl Népi kommandó vendégszerepelt.
A műsort a disznótoros lakoma és a hajnalig tartó népi bál követte.

Apám Tánca Devecserben
A program időpontja: 2018.02.11.
A program helyszíne: Devecser
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 150

A farsangi rendezvénysorozat méltó zárásaként február 11-én, vasárnap rendeztük meg a
székelyudvarhelyi Udvarhely Táncműhely „Apám Tánca” című előadását. Az Élő Forrás vendégeként a
térségbe érkezett professzionális erdélyi magyar néptáncegyüttes valódi színházi élménnyel
gazdagította a devecseri közönséget. A darabot Könczei Árpád rendezte egykor és most az újjáalakult
együttes számára újította fel. Az előadást a szép számban jelen lévő közönség vastapssal jutalmazta.
A Művészek az éjszakát kiscsőszön töltötték, ahol volt alkalom szakmai beszélgetésre és hangulatos
esti mulatozásra is. Köszönjük az Udvarhelyi Táncműhely támogatását!

Fiatal szülők iskolája Kiscsőszön
A program időpontja: 2018.02.14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 15 fő

Nagy érdeklődésre tett szert az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében megvalósított
Fiatal szülők iskolájának februári összejövetele is.
A meghívott vendég ezúttal Gáspár Vera DSGM szakgyógytornászt volt. Vera több mint 20 éve, 1992től foglalkozik gyermekekkel. 10 évig a veszprémi kórház koraszülött osztályán dolgozott, ahol a
csecsemők korai mozgásfejlődési szakaszában próbált segítséget nyújtani a koraszülött
csecsemőknek. Az előadást követően kötetlen beszélgetésre során több jelenlévő szülő is kifejtette,
hogy mennyire fontos lenne korán felismerni a mozgásszervi hibákat és saját példáikon keresztül
szemléltették, hogy hasznos a gyerekek időnkénti kötelező szűrése. A beszélgetés során a fiatal
szülők feltehették kérdéseiket a témával kapcsolatban. Vera pedig szakértői kézbe véve a
gyermekeket, azonnal megoldást talált a problémákra.
A beszélgetés után a szülők és a gyerekek a játékszobában folytatták önfeledt együttlétüket. A
néhány hónapos csecsemőtől a négy éves gyerekekig sok kis csöppség játszhatott együtt.

Népfőiskolák találkozója Lakiteleken
A program időpontja: 2018.02.21-22.
A program helyszíne: Lakitelek
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet
Érintettek létszáma: 60
Az alakuló-félben lévő Népfőiskola Hálózat magyarországi tagjai vettek részt azon a két napos
tanácskozáson, mely Lakiteleken zajlott 2018. február 21-22-én. A program célja, hogy a szervezetek
bemutassák egymásnak munkájukat, eredményeiket, különös tekintettel az elmúlt néhány hónap
tevékenységére. A települési és járási szintű népfőiskolák egyaránt bemutatkoztak, ezek a rövid
előadások töltötték ki az együttlét jelentős részét. 21-én este Dr. Horváth Zsolt és Kárpáti Árpád
vezetett kötetlen beszélgetést, ahol a felvetődő kérdések és problémák megvitatására került sor.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a második napon délelőtt mutatkozott be. Honvédő Szandra
állította össze azt a digitális anyagot, mely alapján Kovács Norbert tartott előadást.
A program zárásaként Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke tartotta meg előadását.

Néptánc tanítás Zürichben
A program időpontja: 2018.02.23.24.25.
A program helyszíne: Zürich
A program szervezője: Óperenciás Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35 fő
Gaschler Beáta és Kovács Norbert az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet képviselve utaztak
Zürichbe, hogy három napon át foglalkozzanak a helyi magyarok alkotta néptáncegyüttessel. A
csoport kérésére Tyukodi táncokat tanítottak, mely a kit élő magyarok számára új, különleges anyag
volt. Meglévő tánckoreográfiáik mellé a nyári időszakban kerül majd ez az új tánc összeállításra. A
szatmári tánc mellett Gaschler Beáta egy lányoknak tervezett táncszámot is összeállított. Ez az anyag
az erdélyi Magyarlapád karikázója volt. A csoport rendszeres tagsága mellett a meghirdetett tanításra
több távolabbi városból is érkeztek magyar érdeklődők.

Tánctábor a márkói néptáncosoknak
A program időpontja: 2018.03.02-04.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Cserdülő Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Szabó Sándor vezetésével tartott Kiscsőszön táncos hosszú hétvégét a márkói Cserdülő
néptáncegyüttes. A vegyes korosztályú csoport alapvetően az emberi viszonyok és a hasznos
együttlét oldaláról közelíti meg a közösségi létet. A táborban új táncanyagok tanulásával telt az idő. A
csoport kifejezetten hideg napokat fogott ki, de a tábor erejét jelezte, hogy a Faluház ablaki az
átláthatatlanságig bepárásodtak a próba alatt…

Cigány kultúrát népszerűsítő
programsorozat
A program időpontja: 2018.03.05-08.
A program helyszíne: Devecseri kistérség
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő
Az országszerte híres és elismert autentikus cigányzenekart, a Fláre Beás Együttest kértük fel arra az
utazó műsorsorozatra, melynek küldetése a cigányok zenei és táncos hagyományának
népszerűsítése, ezen keresztül az elfogadás, a tisztelet erősítése. A program célcsoportja az óvodás és
általános iskolás korosztály, hiszen a gyermekek szívében kell először elültetni azokat az értékeket,
melyek csökkentik, eltörlik az előítéleteket. A teljes sorozatban közel ezer kisgyermekkel
találkoztunk. A rendhagyó tanóra keretében a korosztálynak megfelelő nyelvezettel, játékosan
kalandoztunk végig a cigányok évszázadain, a kultúrájuk jelentős értékein, a zenei világ és a táncok
kapcsolatán. A koncert során bemutattuk a mai hagyományos zenéében használt hangszereket és az
éneklés formáit, a szájbőgőzést. Rövid táncbemutatót követően mindenütt bevontuk a gyermekeket
is. Különleges élmény volt, hogy minden egyes helyszínen előfordultak kellően bátor és tehetséges

gyerekek, akik szólótáncukkal egészítették ki a koncertet. A gyerekek szeretettel fogadták a zenekart,
mindenütt valódi koncerthangulat alakult ki.
Helyszíneink:
Óvoda Somlóvásárhely, Iskola Somlóvásárhely, Óvoda Csögle, Iskola Csögle, Óvoda Kerta, Iskola
Kerta, Óvoda Devecser, Iskola Devecser
A Fláre Beás cigány táncházak és rendszeres gyermek foglalkozások rendezését kezdeményezi
Devecserben. Ezek szervezésében és lebonyolításában Egyesületünk is részt vesz.

Fölszállott a Páva
Vendégségben Ajkán
A program időpontja: 2018.03.08.
A program helyszíne: Ajka, Nagy László VMK
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 600 fő
Két előadást szerveztünk a Fölszállott a Páva utazó műsorából Ajkán. A rendezvény előzményeként
felvetődött, hogy ez a nemes program a televíziós adások között eltelő hosszabb időszakban sem
kellene, hogy feledésbe merüljön. Dr. Balogh Júlia, a Páva ötletgazdája és Tóth Ferenc, a Közszolgálat
a Magyar Kultúráért Alapítvány képviselője támogatva a gondolatot, pályázati forrást szerzett egy
utazó előadássorozatra. A műsorokban az előző adások sikeres szereplői mutatkoznak be. A
meghívottak elsősorban a helyszínhez kapcsolódó régióból érkeznek, de lehetőség van a távolabbi
szereplők meghívására is.
Az ajkai programot az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület
szervezte a befogadó intézmény támogatásával. A műsorban szereplő táncos és énekes kiválóságok
és táncegyüttesek fergeteges előadást hoztak létre. A kíséretet Pál István Szalonna és Bandája
vállalta. Vendégeink voltak a gyimesi, kósteleki hagyományőrző táncosok és énekesek de a határokon
belülről is sok kiemelkedő produkció.
A délutáni órákban mintegy négyszáz gyermek részére tartottunk matiné előadást. Az este hétkor
kezdődő gálát kétszáz felnőtt nézte és tapsolta végig.
Felléptek:
Alba Regia AMI Pulutyka Csoportja, Tördemic Néptáncegyüttes Kukonyák csoportja, Rába
Táncegyüttes, Haraszti Júlia és Mária, Haraszti József, Baka Levente, Molnár Bence, Fodor Mátyás,
Gyimesi táncosok, Zúgató zenekar, Vrencsán Anita, Vaszi Levente

Mesterek: Végső Miklós, Szabó Szilárd, Kádár Ignác, Kovács Norbert, Antal Áron, Szabó Sándor,
Molnár Péter, Majorosné Szabó veronika és Majoros Róbert
Kísért Szalonna és bandája

Telt házas Gerence gála
A program időpontja: 2018.03.10.
A program helyszíne: Veszprém, Agóra
A program szervezője: Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes
Érintettek létszáma: 400 fő
Nagy sikert aratott a Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes gálaestje Veszprémben, az Agóra
színháztermében. Az Együttes tavaly már megtartotta ezt az előadását, de a nagy érdeklődésre és
szakmai visszhangra való tekintettel most megismételték.
A műsorban a Vastag Richárd által gyűjtött, rendszerezett Bakony, Balaton-felvidék táncos és zenés
hagyománya jelent meg sok vetítéssel, bejátszással, melyek üdítették az egyébként nagyon magas
színvonalú előadást. Az együttes valóban elmondhatja, hogy a helyi hagyományokra építő
hagyományőrző csoportként tevékenykedik. Külön érdemes kiemelni a Szilágyi táncegyüttes kiváló
gyermek csoportjait és a meghívott zenészeket, énekeseket, akik még fényesebbre csiszolták az
előadást.

Pécsen, az ünnepi műsorban szerepelt a
Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes
A program időpontja: 2018.03.15.
A program helyszíne: Pécs
A program szervezője: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Érintettek létszáma: 1000

Március 15-én kiemelt megtiszteltetésben volt része az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
gondozásában működő Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttesnek, hiszen felkérést kapott, hogy Pécsen,
az ünnepi megemlékezés keretében mutassa be műsorát. Az együttes tagjai mellett Kalász Máté,
Szabó Gergő, Fekete Antal zenészek szerepeltek a nagy érdeklődésre számot tartó verbunkos,
pásztortáncos műsorban. Az előadást követően az Együttes tagjai a helyben biztosított lovakon
vonulva vezették fel a tömeget az ünnepi megemlékezés helyszínére.

Üzenet Haza Erdélyben
A program időpontja: 2018.03. 14-18.
A program helyszíne: Székelyföld
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és erdélyi partnerei
Érintettek létszáma: 1000
Az Üzenet Haza művészei és a kiscsőszi „Bozót” Néptáncegyüttes tagjai együtt utaztak Erdélybe a
Nemzeti Ünnep, március 15-e kapcsán. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiemelt feladatának
tekinti a nemzeti kultúra értékének megtartását, erősítését, a magyar nyelvterületen. Kiemelt
programunk a Hidak Magyar – Magyar Kulturális Programsorozat, mely a határon túl és a
diaszpórában élő magyarok számára szervez programokat, lélekerősítő eseményeket. E program
keretében valósítottuk meg utazásunkat, melynek szervezésében erdélyi partnereink is segítséget
nyújtottak.
A Székelyföld két kiemelkedő szervezete, a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes (László Csaba
és László Lujza) és a székelyudvarhelyi Kékiringó Alapítvány (Both Aranka) mellett a marosvásárhelyi
Világló Egyesület (György Attila) civil partnerként vett részt a szervezésben, kiemelt intézményi
partnerünk és segítőnk az Udvarhely Néptáncműhely volt, melynek igazgatója, Orendi István
személyesen szervezte előadásunkat, fogadásunkat. A székelyudvarhelyi felkérést a helyi
Önkormányzatnak, személyesen Orbán Árpád alpolgármesternek köszönhetjük.
Utazásunkat március 14-ére időzítettük, így március 15-én, a nemzeti ünnepen lehetőségünk volt
szálláshelyünkről idejében elindulni Gyimesbükkre, ahol az Ezeréves Határ mellett, a Hősök
Emlékművénél tekinthettük meg a helyi dalárda és az általános iskolások által összeállított felemelő
ünnepi előadást. Az ünnep estéjén székelykeresztúri, rugonfalvi barátaink segítségével közös néptánc
estet, táncházat szerveztünk Rugonfalván, a Faluházban. Az eseményre megfogadtuk a Szászcsávási
Zenekart és meghívtuk a térség néptáncosait. A vendégek Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről
és a környék falvaiból érkeztek. A muzsikát a szászcsávásiak mellett a velünk együtt utazó Zagyva
Banda és vendég prímásai szolgáltatták.

Március 16-án, a székelyudvarhelyi Színházban mutattuk be Üzenet Haza című előadásunkat, mely
Egyesületünk egyik kiemelt műsora. Az előadás telt ház előtt zajlott, nagy sikert aratott a magyar
közönség körében. A szervezők vendéglátása mellett az Udvarhely Néptáncműhely lehetővé tette,
hogy rövid néhány órát eltöltsünk az együttes próbatermében, ahol rögtönzött táncház alakult ki a

Néptáncműhely és a Kékiringó táncosainak részvételével. A Bozót Néptáncegyüttes és az Élő Forrás
barátai ezen a napon Segesvár műemlék belvárosát látogatták meg.
Március 17-én a kirándulók és az előadó-művészek szétváltak. A Bozót tagjai elzarándokoltak Orbán
Balázs emlékművéhez, majd meglátogatták a parajdi Sóbányát, mely nagy élményt nyújtott
számukra. Ezek után követték az előadókat, akik nap közben néptánc tanfolyamot tartottak a
marosvásárhelyi Jazz Klubban, melynek tulajdonosa a magyar népi kultúra nagy pártolója. Az oktatás
témájaként szatmári táncokat jelöltek meg a szervezők. A kezdők tyukodi, a haladók nagyecsedi
táncokat tanulhattak délelőtt és délután. Este kilenc órakor kezdődött az Üzenet Haza előadás, mely
a rendhagyó körülmények ellenére hatalmas érdeklődés mellett és nagy sikert aratva zajlott le. A
műsort követően hajnalig tartott a Zagyva Banda táncháza.
Az Üzenet Haza küldetése ismét teljesült, hiszen élményekben gazdagon térhettek haza a
magyarországi előadók és kísérő csoportjuk, de az erdélyi magyar közönség számára is sikerült
kulturális és lelki feltöltődést adni.
Az előadói kör:
Zagyva Banda, Dulai Zoltán prímás, Koncz Gergely prímás, Kubinyi Júlia énekes, Simon Gábor
versmondó, Nagypál Anett, Gaschler Beáta, Kádár Ignác és Kovács Norbert táncosok. A technikát Jörg
Tibor kezelte.

Tavaszi tehetséggondozó tábor erdélyi
mesterekkel
A program időpontja: 2018.03.29-30.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 40 fő
A térségünk tehetséges néptáncos gyermekei kaptak meghívást a szokásos tavaszi táborunkra, mely
az iskolai szünetben zajlott. A programon felcsíki hagyományokkal, történetekkel, zenével, dalokkal
és tánccal ismerkedhettek meg a gyerekek. A tanítást Erdélyben élő kiváló táncpedagógusok, Both
Aranka (Székelyudvarhely) és Sándor Csaba (Balánbánya) vállalták. A Mesterek magával ragadó
stílusban meséltek a vidék szépségeiről, kulturális kincseiről, társadalmáról, szokásairól, közben pedig
megtanították az arrafelé ismert táncokat. A bentlakós tábor nagy élmény volt mindenkinek.
Zárásként a meghívott szülők, rokonok és más érdeklődők előtt bemutatták a gyermekek a megtanult
táncokat. A zsúfolásig megtelt Faluház közönsége vastapssal jutalmazta a műsort.

Kistérségi szólótánc verseny Kiscsőszön
A program időpontja: 2018.04.04.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 20 fő
Házi versenyt rendeztünk művészeti iskolai tanítványainknak. A csöglei, kertai, apácatornai, kamondi,
külsővati, karakószörcsöki, pápakovácsi gyerekek lelkesen készültek produkcióikkal, melyeket szüleik,
rokonaik mellett az Élő Forrás AMI pedagógusai is megnéztek, majd rövid értékelő beszélgetésen
véleményeztek A gyerekek a jó tanácsok mellett lehetőséget kaptak a Bakony Virágai
Szólótáncversenyre való benevezésre is.

Ismét volt Minden Magyarok Tánca
A program időpontja: 2018.április 15.
A program helyszíne: Budapest
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Táncház Egyesület
Érintettek létszáma: 3000 fő
A Minden Magyarok Tánca immár igazi magyar-magyar sikertörténet, mely évről-évre összehozza egy
színpadra Európa és a diaszpóra magyarjait. Egyesületünk idén is meghirdette a programot, melyet a
Táncház Egyesület támogatott. A dunántúli táncanyag nagy feladatnak bizonyult, így a szokásosnál
kisebb létszámú, de annál lelkesebb csapat verődött össze, melynek gerincét a bécsi Délibáb
Néptáncegyüttes adta. A kíséretet idén a Zagyva Banda vállalta, akik befogadták a kanadai Apt Kamill
nagybőgőst is. A felkészítésben Kovács Gábor és Gaál Nóra jeleskedtek, akik egy kiváló színpadi
produkciót állítottak össze, melyet az előadás napján néhány óra alatt be is tanítottak. A közönség
hálás volt a szép táncért.

Bakony Virágai Várpalotán
A program időpontja: 2018.04.22.
A program helyszíne: Várpalota
A program szervezője: Cserregő Néptáncegyüttes
Érintettek létszáma: 500

Újra Várpalota adott otthont a Bakony Virágai Szólótáncversenynek, mely immár regionális szintűvé
vált a jelentkezőket tekintve. A közel száz szereplő négy korosztályban mérte össze tudását. A
versenyprogramban 2 perces tánc improvizációkat értékelt a kéttagú zsűri, Tombor Bea és Majoros
Róbert.
Díjazottak
I.

korcsoport: 10 éves korig:
 Csík Gergő: Litér
 Foltán Zsombor: Litér
 Varga Lara: Litér
 Frey Dávid: Tordas (Fejér m.)
 Varga Lotti: Tordas (Fejér m.)
 Kerényi Kristóf: Tordas (Fejér m.)
 Kuti Eszter Veronika: Tordas (Fejér m.)
 Péter Szabolcs: Tordas (Fejér m.)
 Horváth Gergő: Badacsonytördemic

II.

korcsoport: 11 év – 14 éves:
 Turú Gergely: Tordas (Fejér m.)
 Gross Anna: Kiscsősz
 Tima Mátyás: Kiscsősz
 Móritz Gergely: Gencsapáti (Vas m.)
 Lajtai Johanna: Gencsapáti(Vas m.)

III.

korcsoport: 15 év – 18 éves:
 Szalai Rozália: Balatonalmádi
 Székely Máté: Pápa
 Bári Boglárka: Pápa
 Gaál Csongor: Pápa
 Deák Réka: Pápa
 Gerlecz Gábor: Gencsapáti (Vas m.)
 Molnár Gabriella: Gencsapáti (Vas m.)
 Pothárn László: Gencsapáti (Vas m.)
 Balogh Mária: Kiscsősz

IV.

korcsoport: 18 év felett
 Babodi Flóra: Balatonalmádi
 Milos Dávid: Gencsapáti (Vas m.)
 Tóth Adrienn: Gencsapáti (Vas m.)

A Cselekvő Közösségek program
mentortalálkozójának adtunk otthont
A program időpontja: 2018.április 24-25.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 25 fő
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár által bonyolított
Cselekvő Közösségek program mentori hálózatának tagjai tartottak szakmai találkozót Kiscsőszön. A
program házigazdája, helyi szervezője Egyesületünk volt. A vendégek megismerkedhettek az Élő
Forrás tevékenységével, eddigi eredményeivel és terveivel is, hallottak futó pályázati programjainkról
és a Hunyor Népfőiskola elindítási folyamatairól, tájékozódhattak a CSK mintaprojektünk állásáról,
eredményeiről. A beszámolók mellett a mentorok előadásait hallgatták meg a résztvevők. A program
részeként ellátogattunk a Somlóra, ahol a természeti kincsek és történelmi emlékek megismerése
mellett módunk nyílt borkóstolásra is. A második napon az előadásokat követően lovas kocsival
kirándultunk át Iszkázra, Nagy László szülőházához.

Programok a közeljövőben
Bakony-Somló Népművészeti Találkozó
Devecser, 2018. június 2. szombat

Kézművesek, kistermelők vására
Felnőtt néptáncegyüttesek fesztiválja, népzenei és néptáncos gála,
táncház
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
Társ szervezők: Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás hagyományőrző Egyesület, Devecser
Város Önkormányzata
telefon, e-mail, web: +36-20-3786459, cimbi@iplus.hu , www.hidakforum.hu , www.eloforras.eu
Támogatók: Devecser Város Önkormányzata, Hunyor 2004 Bt., Tradíció Folk Kft.,

Kedves Barátaink, Táncegyüttesek!
Ezúton szeretettel meghívjuk együtteseteket a Bakony-Somló Népművészeti Találkozóra,
melyet idén tizenhatodik alkalommal rendezünk meg. Idén – a tavalyihoz hasonlóan – a
megújult város, Devecser ad otthont a rendezvényünknek.
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.
Az együttesek a Kultúrház melletti téren felállított 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 (1020 perc). 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 „Banda” zenekar felkérhető a műsorszámok lekísérésére. A
zenekart egyesületünk fogadja meg, így a koreográfiák kíséréséért nem kell fizetni.
Kérjük, hogy legkésőbb május 15-ig jelentkezzetek a cimbi@iplus.hu címen, a jelentkezési
lapok visszaküldésével.
Kiscsősz, 2018. április 12.

Üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi

III. Ertl Pálné Gyermek Néptánc Találkozó
Litér, 2018. május 26. szombat
Tisztelt Pedagógusok, Táncoktatók!
A Litéri Zöldág Kulturális Egyesület, Litér Község Önkormányzata, a Veszprém Megyei Néptánc
Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület az NKA támogatásával 2018. május 26-án,
szombaton rendezi meg a régió gyermek néptáncosainak, együtteseinek találkozóját. A programot
néhai szeretett mesterünk, Ertl Pálné Marika néni emlékének szenteljük.
A szervezők szeretettel várják gyermekegyüttesek, iskolai néptánccsoportok jelentkezését. A fellépők
egy, vagy két színpadi műsorszámmal mutatkozhatnak be a délutáni órákban a színpadon.
A program nem a versengésről szól, a házigazdák jó szívvel várnak mindenkit. A bemutatókat
kiemelkedő szakemberek értékelik beszélgetés formájában, helyezéseket nem osztanak ki.
A jó hangulatú egész napos együttlét reményében délelőttre játékos vetélkedőkkel pünkösdi királyné
és királyválasztást tervezünk, így kérjük a jelentkezőket, hogy a teljes programra tervezzék a litéri
látogatást.
A szervezők biztosítják a kísérőzenekart és a zsűri tiszteletdíját, szendviccsel, vacsorával látják
vendégül a résztvevőket.
Tervezett program:
10:00 Gyülekező a Litéri Református Általános Iskolában (Litér, Petőfi u. 8.)
10:30 Pünkösdi királyné és királyválasztás
A résztvevő gyerekeknek szendvicset és üdítőt biztosítunk ebédre, majd egy
kis pihenést az iskola termeiben. Ezt a helyszínt ajánljuk öltözésre a színpadi bemutatóhoz.
13:00 Színpadbejárás, zenekari próba
16:00 Megnyitó a Közparkban (Vetélkedő eredményhirdetése)
16:15 Csoportok bemutatói
18:00 Zsűri értékelése (közben vacsora)
Gyerek táncház Szabó Sancival
Zsűri: Busai Zsuzsanna és Busai Norbert
A délutáni program ideje alatt népi gyermekjátékok és büfé várja az érdeklődőket.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. Kérjük, a jelentkezési lapot és a zenei
anyagot a pinterkatusom@gmail.com e-mail címre küldjétek!

Jelentkezési határidő: május 1.

VI. Aranypergő-Aranyláb Szólótáncfesztivál
Tehetség(pont) Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
Alap- és középfokú Művészeti Iskolák Országos és Nemzetközi Szólótáncversenye
Helyszín: Lipták Villa Hermina út 3, 1146
Időpont: 2017.május 26.
Nevezési határidő: 2018. április 15.
Résztvevők
1. KATEGÓRIA: Pest megyében működő tehetségpont műhelyek (vonzáskörzete: megyei) és
meghívással, egy-egy kimagasló eredményekkel bíró műhely (minden évben más).
2. KATEGÓRIA: Kiválóra minősült művészeti iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos)
Mindkét kategóriában művészeti iskolások és nem művészeti iskolások egyaránt versenyezhetnek.
Közzététele mindkét kategóriában:
- Az Arany János Általános Iskola és AMI honlapján: www.aranyjanos-zuglo.sulinet.hu
- Elektronikus levélben
- OH honlapján
- Aranyaink Közhasznú Egyesület közösségi oldalán
https://www.facebook.com/pages/Aranyaink-Egyesulet/339826272796960

Korcsoportok
Négy korcsoportban lehet versenyezni.
I. korcsoport: 7-9 év
II. korcsoport: 10-12 év
III. korcsoport: 13-15 év
V.
korcsoport: 16-19 év
VI.
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 sorolásának elválasztó napja: május 27., a verseny napja.
Pl.: a 2000. június 15-én született versenyző 2012. május 27-én, a verseny napján 12 évesnek számít,
tehát a II. korcsoportban versenyezhet.
A versenyző személyazonosságát a helyszínen bemutatott diákigazolvánnyal igazolni kell.

A versenyszámok időtartama: Párban versenyzők esetén 2 perc +/- 10 másodperc, szóló versenyzők
esetén 1,5 perc +/- 10 másodperc
Táncanyag
I.korcsoport: egy kötelező (Somogyivagy Kalocsai táncok)
II.-III.-IV. korcsoport: egy kötelező (Kalocsai) és egy szabadon választott tánc
Követelmények
- Improvizáció
- A versenyzők szólóban vagy párban versenyeznek
- A párok lehetnek azonos neműek lányok esetén
- Többes nevezés lehetséges pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is. A többes
nevezésű minden versenyszámáért díjazható. A szólóban és párban is nevezettek tánca lehet azonos
tájegység, de nem lehet azonos tánc. Pl.: szólóban dus, párban rábaközi lassú és friss csárdás.
- A versenyen csak versenyzőként lehet részt venni
- A versenyzők csak zenekari kísérettel táncolhatnak
- A verseny a zsűritagok számára a műhelyek és a tanárok tekintetében anonim.
Kérjük a tanárokat, hogy a versenyzők színpadra lépésekor maradjanak a háttérben!
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. és IV. korcsoportnál kapcsolattartás a
zenekarral
- Előadói magatartás, Dinamikai árnyaltság
- A tájegység viseletének megjelenítése, viselése
- Kapcsolattartás párral, ill. eszközhasználat
A versenyzőket 4 szakmai zsűri értékeli.
Az értékelés nyilvánosan, a felkészítő tanárok és az érdeklődők jelenlétében történik.
Díjazás
A legjobb teljesítményeket a zsűri arany, ezüst és bronzéremmel, valamint „Aranypergő-Aranyláb”
díj-jal jutalmazza.
A kiadott díjak számát a zsűri határozza meg.
Zene
A versenyzőket központi zenekar vagy saját zenekar kíséri
Központi zenekar esetén a táncok zenei anyagát április 20.kell egyeztetni Nyitrai Tamással:
toompi.nyitrai@gmail.com
A nevezés módja
Jelentkezési lap megküldésével: e-mail: zugloiaranylabuak@gmail.com és a nevezési díj:3500Ft/fő
befizetésével történik. Kísérők is versenyzők!
Nevezési határidő: 2018. április 20.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!

Kiscsőszi falutakarítás és családi majális
2018. május 6. vasárnap
Kedves Térségi lakók, Barátaink, Támogatóink!

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola falutakarító összejövetelt és
családi majálist (együttlétet) szervez, melyre ezúton szeretettel meghívunk mindenkit. A program
célja, hogy rendet tegyünk magunk körül, majd együtt töltve a délutánt, erősítsük emberi
kapcsolatainkat. Várjuk a kiscsőszi és környékbeli lakosokat, támogatóinkat, barátainkat, a kulturális
közösségeink tagjait, művészeti iskolánkban tanuló diákokat és szüleiket, azokat az ismerősöket, akik
bármilyen módon kapcsolódnak Egyesületünkhöz.
Programterv:
9.00-12.00: szemétszedés Kiscsőszön és vonzáskörzetében (Nagytelektől a Paperdőig).
12.00-14.00: szemétlerakás, mosakodás
14.00-tól, amíg a hangulat kívánja: kondéros főzés, étkezés, beszélgetés, lovas kocsizás, népi
játékok.
A rendezvény helyszíne: Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 5-7. számok alatti házak udvarai.
Amit mi biztosítunk: Egy nagy kondér finom gulyásleves, somlai bor, házi szörpök, hangulatos
népzene. A többi a KÖZÖSSÉGEN múlik.
Szívesen fogadunk felajánlásokat (segítségnyújtás a szemétszedésben, sütemények, házi finomságok..)

Szeretettel várunk mindenkit!

Mesterkurzus Navratil Andreával,
a Népművészet Ifjú Mesterével, Bezerédj-díjas,
Bertók Emlékdíjas énekessel
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület új kezdeményezésként szeretné
létrehozni a Somló-Ság mesterdalkörét.
A dalkörbe várjuk a térség énektanárait, népdalkörök vezetőit, tagjait, dalolni
szerető, vágyó felnőtteket.
A dalkör szakmai mentora Navratil Andrea népdalénekes lesz, aki havonta
találkozik a csoporttal. Ezen alkalmakkor szakmai segítséget kapnak a
résztvevők további közös munkájukhoz, egyéni fejlődésükhöz.
A dalkör a havi rendszerességgel zajló mesterkurzus mellett további gyakorlási
alkalmakat jelölhet ki magának.
A program indítását szeptemberre tervezzük, de az első találkozó május 14-én,
hétfőn délután, 17.30-kor lesz Kiscsőszön, az Interaktív Faluházban
(Kossuth Lajos utca 7.). Itt szeretnénk felmérni az érdeklődés szintjét és
megismerkedni a program jelentkezőivel, majd Navratil Andrea megtartja az
első előadását
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék a
reka.than@gmail.com e-mail címre.

Leendő táboraink
Táncos Tehetségek Tábora, Kiscsősz, alsó tagozatos gyerekek turnusa
2018. június 24-29. Megtelt
Táncok: Vasi Táncok (Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória), Gyimesi aprók (Kádár Ignác és Nagypál
Anett)
Táncos Tehetségek Tábora, Kiscsősz, ifjúsági turnus
2018. július 1-6. Megtelt
Táncok: Magyarpalatkai táncok (Kádár Ignác és Nagypál Anett), Szászcsávás magyar táncai (HahnKakas István és Tombor Bea)
Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora, Kiscsősz
2018. július 8-13.
Mezőség táncai. Kádár Ignác és Nagypál Anett - Magyarborzás, Szabó Szilárd és Németh Ildikó Válaszút, Busai Norbert és Busai Zsuzsanna - Budatelke
Dűvő Népzenei Tábor, Kiscsősz
2018. július 8-13.
Magyarpalatkai, bonchidai, erdőszombattelki, mezőségi muzsika és népdalok
A táborokról további információk:
www.hidakforum.hu , cimbi@iplus.hu , +36-20-3786459

