Hírlevél
Tisztelt Barátaink! Ebben az évben utolsó alkalommal küldjük hírlevelünket. Reméljük, nem untatunk
benneteket a közölt információkkal.

Nyugalomban, szeretetben eltöltött Karácsonyt és optimizmusban,
tervekben és sikerekben bővelkedő Új Évet kívánunk az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület tagjai nevében.

Az elmúlt időszak eseményei
Kiscsőszön tartott hétvégi tánctréninget a Rába Táncegyüttes
A Duna TV „Felszállott a Páva” című műsorából jól ismert győri Rába Táncegyüttes férfikara
Kiscsőszön töltötte az október 25-26-27-i hétvégét. A táncosok Antal Áron mester vezetésével
Kalotaszeg legényes táncait tanulták. A jó hangulatot bizonyítja, hogy vasárnap délelőtt még a
tornácon is táncpróba zajlott.

Ismét jól esett Homokbödögén lenni.
Október 26-án, szombaton került megrendezésre a Homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál. A
kezdetben megyei hatókörűre tervezett rendezvényen immár az ország távolabbi szegleteiből is
voltak résztvevők. Ez nem csak a program színvonalát emelte, de lehetőséget adott a szakmán belüli
közösségek ismerkedésére is.
A Falu lakói telt házas nézőtérrel és vastapsokkal jutalmazták a fellépő csoportokat. A Zsűri tagja a
tapsok mellett elismerő, útbaigazító szavakkal, tanácsokkal is ellátták az együttesek vezetőit,
koreográfusait.
A bemutatókat követően a helyiek finom vacsorával kedveskedtek, majd a régi kuglipályán
tekebajnokság zajlott. Németh Dénes és zenekara muzsikájára esti táncházzal zárult az esemény.
Házigazdáink a Homokbödögei Alapfokú Művészeti Iskola és Homokbödöge Önkormányzata voltak.
A Zsűri tagjai:
 Németh Ildikó táncművész, néptánc pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
tanára,
 Hámori Balázs etnográfus, táncpedagógus, koreográfus,
 Sikentáncz Szilveszter Örökös Aranysarkantyús táncos, a Népművészet Ifjú Mestere, a Fóti
Művészeti Szakközépiskola tanára.
Helyezések, díjak:
Első hely:
 Veszprém-Bakony Kamara TE (Veszprém)
Kovács Norbert: Szásznagyvesszősi táncok
 Forgatós Kamara Néptáncegyüttes női kara (Budapest)
Velner Klára: Maglódi táncok
Második hely:
 Ugodi Ifjúsági Néptánccsoport (Ugod)
Bors Éva- Ihász László: Taposóbál Bökönyben
 Homokbödöge Néptáncegyüttes (Homokbödöge)
Ihász László: Kalotaszegi legényes
Harmadik hely:
 Sóskúti AMI Nagynapocska Néptánccsoportja (Sóskút)
„Gyere be rózsám, gyere be …” (zalai táncok) betanította: Lőrincz Hortenzia és Hajdú Flórián
 Regös TE (Győr)
Juhász Zsolt: Taps (méhkeréki táncok)
Kiemelt Különdíj:
 „Fordulj, kispej lovam” Néptáncegyüttes – „Hagyományaink színpadi megjelenítéséért, több
évtizedes ápolásáért”
Különdíj:
 Ajka-Padragkút Senior TE (Ajka) – „A magyarbődi karikázó előadásáért”
Fodor Eszter: Magyarbődi karikázó
Szólótáncosi díj:
 Kiss Rafael – a bökönyi táncok előadásáért,
 Orsós Krisztián – a kalotaszegi táncok előadásáért
 Simon Gábor a szásznagyvesszősi táncok előadásáért, kiemelkedő pedagógusi munkájáért

Szomszédoltunk

Fejér Megyében is virágzó néptánc életet tapasztalhat, aki elmegy a szakma által szervezett
rendezvényekre. A Megyei Művelődési Központ – bár nem feladata – évek óta szervez megyei
minősítő fesztiválját, melyet kifejezetten azoknak a csoportoknak szól, akik az országos
nagyrendezvényeken nem tudnak, vagy nem szeretnének elindulni, de szeretnék tudni, hogy
munkájukat jól végzik-e. A rendezvények helyszínéül minden évben egy olyan kistelepülést
választanak, amely odafigyel a helyi hagyományok ápolására, működtet néptáncegyüttest és szívesen
fogadja a környék hasonló csoportjait.
Idén Pusztavám adott otthont a rendezvénynek, melyen nyolc néptánccsoport vett részt. A szakmai
zsűri tagjai (Gaschler Beáta, Török Sándor, Kovács Norbert) közel két órás értékelő beszélgetésen
elemezték a látott koreográfiákat. A csoportok számára Arany, Ezüst és Bronz minősítéseket adtak.
Kiválóan szerepelt a rendezvény házigazdája, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Néptánccsoport is,
akik Arany minősítést kaptak.

Megtartottuk a Kiscsőszi Búcsút, mely egyben egy új beruházás átadásának ünnepe is volt

Hagyomány szerint idén ismét megünnepeltük falunk védőszentje, Szent Imre napját. Kiscsősz
történetének legrégebbi ünnepén Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek misézett kicsi templomunkban, a
térség településeinek papsága is megtisztelte a templomi ünnepet. Bali Tibor plébános méltatta a
helyi emberek igyekezetét, összefogását, kiemelte az együttműködésben rejlő erőt. A misén az ajkai
Forrás Női Kamarakórus vendégszerepelt, dalaikkal mély áhitatot ültetve az egykori és jelenlegi
kiscsősziek szívébe.
A misét követően a templom előtti téren az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagjai és barátai
adtak rendhagyó bemutatót. Varga István, Vargáné Földházy Ildikó, Simon Gábor, Simonné Varga
Diána, Gaschler Beáta és Kovács Norbert táncoltak észak-mezőségi magyar táncokat. A tánc alá a
soproni Fajkusz Banda húzta a kiváló muzsikát.
A műsort a nap jeles eseménye, a felújított egykori Iskola épületének átadási ceremóniája követte. A
modern felszereltségű házban 36 fő számára lehet kényelmes, európai minőségű szálláshelyet
biztosítani. A beruházást a Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány valósította meg. Az ünnepségen jelen
volt Ékes József, a térség országgyűlési képviselője, megtiszteltek minket kistérségünk
polgármesterei, a kormányzati intézmények tisztségviselői.
A rendezvényt követően meleg étellel és barátsággal fogadtuk vendégeinket a kiscsőszi Faluházban,
ahol Egyesületünk tagja, Töreki Zoltán ünnepi főztje és a plébános Urunk által felajánlott finom borok
mellett beszélgettük át a délutánt.
Gáncs Andrea, a Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány elnöke az alábbi beszéddel adta át az új
épületet:
Kedves Kiscsősziek, tisztelt vendégeink, Érsek Atya, Plébános úr, Polgármester úr!
Olyan pillanatoknak lehetünk most részesei, amelyek hosszú évtizedek óta nem adattak meg a falunkban élő
emberek számára. Örömmel jelenthetem be, hogy a nemrégiben felújított és átadott kiscsőszi Interaktív
Faluházat követve ismét egy megújult épületet avathatunk.
Ennek a felújításnak több szempontból is nagy súlya van.
Egyrészt olyan épületet sikerült helyreállítani, amely a falusi fiatalság, a tudás, a társadalmi élet szimbóluma.
Egykori iskolánkban több száz helyi gyermek alapozhatta meg az életét, szerezhette meg azt a tudást, melynek
köszönhetően megállhatta a helyét a világ bármely részén. Ma is büszkék lehetünk a kiscsőszről elszármazott,
falunk jó hírét öregbítő ismerősökre, rokonokra.
Másrészt olyan épület került felújításra, amelynek állapota évtizedek óta romlott, így nemcsak a falu képét
zavarta, de hasznosítása is lehetetlen volt.
Mindezek mellett talán a legfontosabb, hogy a megújulás az életben maradás alapja. A Kiscsőszhöz hasonló kis
falvak fennmaradásának egyetlen útja, ha tevékeny emberek és fiatalok, családok lehelnek életet a kihalt
középületekbe, ha gyermekek születnek és a közösségek erősödnek.
Ez az épület a megújulást szolgálja. Megújul a helyi társadalom, mert az elmúlt hetekben újra érezhettük azt az
erőt, amelyet az emberi összefogás hozhat létre. Példa értékű volt a Római Katolikus Egyház és a helyi civil
szervezetek együttműködése. Sokan kivették a részüket az átadás előtti munkákból, a csinosításból, a
takarításból, az udvar rendezéséből. Akik segítettek, mind büszkék arra, hogy Kiscsősz ismét előbbre jutott.
A most átadásra kerülő ifjúsági szálláshely 36 vendég számára ad lehetőséget, hogy kulturált körülmények
között tölthessék idejüket Kiscsőszön. Az elmúlt évek bizonyították, hogy a helyben működő szervezetek és az itt
lakó emberek hasznos tartalommal tudják megtölteni ezt az időt. Ezért jellemző, hogy a vendégeink már-már
családias szeretettel érkeznek vissza évről-évre, hónapról hónapra. A népművészeti rendezvényeknek

nemzetközi vendégköre van, Japánból, Kínából, Kanadából, Amerikából, Németországból, Ausztriából és más
országokból is fogadtunk már érdeklődőket, de forgatott itt a Tajvani televízió is. Nagy előrelépés lehet tehát ez
a szálláshely az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület programjaiban. Emellett új lehetőségek nyílnak meg a
vallási turizmus, tematikus gyermek és ifjúsági programok szervezése terén.
Köszönet jár a munkálatokban részt vevő cégeknek, szakembereknek, akik igyekeztek tudásuk legjavát adva
elvégezni feladataikat. Külön köszönet illeti a Kristály-völgy Egyesület tagjait, Varga Andreát és Daragó
Gabriellát önzetlen, áldozatos munkájáért. Köszönet jár a Római Katolikus Egyház képviselőinek, különösen
plébánosunknak, Bali Tibornak, aki sajátjaként kezelte ügyünket és mindent megtett a sikerért. Köszönjük Dr.
Márfi Gyula érsek úrnak, Dr. Mail József gazdasági helynök úrnak, hogy hittek a kiscsősziek céljaiban és a
legfontosabb pillanatban anyagilag is segítettek minket. Köszönjük az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
tagjainak együttműködő-segítő munkáját.
Nem szabad elfelejteni, hogy ez a beruházás nem valósulhatott volna meg az Európai Únió által támogatott Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati támogatása nélkül, mely 100%-os hozzájárulást biztosít a
kivitelezési munkálatokhoz. Köszönjük a GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület döntéshozóinak, hogy bizalmat
és támogatást szavaztak nekünk.
A beruházás megvalósítója a Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány, melynek képviselőjeként ezennel szeretettel
köszöntöm Önöket falunkban és örömmel adom át a településnek a kiscsőszi Ifjúsági Szálláshelyet. Megkérem
Önöket, hogy tekintsék meg az épületet, majd vegyenek részt egy étkezéssel egybekötött beszélgetésen a
Kultúrházban.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Folytatódott a „Kapunyitogató”
A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében hat kistelepülés lakói élvezhetik a Kapunyitogató
programsorozatot, melynek keretében néptánc előadásokat tart az Apte Művészeti Egyesület –
Néptáncosok Baráti köre. A bemutatókban a táncok látványa mellett ismeretterjesztő előadás
keretében barangolunk a magyar nyelvterület táncos tájegységein. A műsorokat minden alkalommal
a megye táncos pedagógusaiból, együttes-vezetőiből verbuválódott csoport adja, a soproni Fajkusz
Banda zenei kíséretével.
Nemrégiben Megyeren, Bazsiban és Kolontáron mutatkoztunk be.

Tájékoztató konferencia, kiállítás és kulturális műsor Iszkázon
Téma a magyar értékek és hungarikumok védelme

November 6-án, Iszkázon került megrendezésre a Magyar Értékek és Hungarikumok védelméről szóló
törvény kapcsán útjára indított konferencia-sorozat helyi eseménye. A program a Nemzeti
Művelődési Intézet megyei irodájának koordinációja mellett, a helyi szervezetek és az Önkormányzat
szervezésében valósult meg. Iszkáz polgármestere, Cseh József és munkatársai nagy lelkesedéssel
vállalták fel, hogy méltó gazdái lesznek az eseménynek. A program lebonyolítója az NMI részéről
Mihalcsik Márta volt.
Egyesületünk és a térség civil szervezetei közösen igyekeztek összeszedni a kiállítható helyi értékeket.
Az iszkázi, kiscsőszi asszonyok gyűjteményéből konyhai falvédők, kézműves termékek kiállítása
díszítette a falakat, paravánokat. Nagy László és Ágh István költőink szellemi munkájának eredménye
könyveikben jelent meg. Borbács László kiscsőszi vadász trófeagyűjteményét mutatta be, az Élő
Forrás rendezvényinek filmes bemutatójával színesítette a programot. A jellegzetes helyi ételek több
asztalnyi területet töltöttek meg, emellett sütemények, gyógyteák, házi lekvárok, szörpök kóstolására
is lehetőség volt Természetesen nem maradhatott el a somlói bor és pálinka sem.
A konferencia vendége volt Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő, aki a törvény létrehozásában
talán a legnagyobb szerepet vállalta. Lelkesítően beszélt a benne rejlő lehetőségekről és a helyi
értékek feltérképezésének fontosságáról. Hoffner Tibor szakértő az értékőr hálózat felépítéséről
tartott előadást.
A szakmai beszélgetést követően az Adorjánházi Asszonykórus, a Bobai Daloskör, a kertai Általános
Iskola Néptánccsoportja és az iszkázi Életöröm Nyugdíjas Klub Népdalköre tartott magas színvonalú
színpadi műsort. A rendezvény kiváló hangulatú közös énekléssel zárult. A vendégek, érdeklődők
zsúfolásig megtöltötték a Faluház nagytermét.

Bakony Néptáncfesztivál Ajkán
Tizennégy néptáncegyüttes részvételével zajlott az ajkai Bakony Néptáncfesztivál november 15-16án. A pénteki gálaműsor már hagyományosan az Ajka-Padragkút Táncegyüttes önálló estje volt,
melyet az eltelt egy évben tanult táncok koreográfiáiból rendezett színpadra Kádár Ignác művészeti
vezető. A műsornak mindig nagy varázsa van, hiszen a közönség jelentős részét a fesztiválra már
megérkezett táncegyüttesek tagjai adják, akik örömmel segítenek a hangulat fokozásában hangos
tapsaikkal.
Szombaton az évek óta megszokott nyüzsgés vette kezdetét a Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ helyiségeiben. Az ország minden részéből érkeztek együttesek. Összesen
tizennégy csapat mutatkozott meg a szakma kiválóságaiból álló zsűri előtt. Delbó Krisztina, Hámori
Balázs, Juhász Zsolt és Sára Ferenc nehéz feladatot kapott. Régóta nem tapasztalt színvonalat
képviseltek az együttesek. A fesztivál legnagyobb értéke, hogy nagy szerepet kapnak a programban a
többnyire Erdélyből érkezett hagyományőrző táncosok és zenészek is, akik példát, jó irányt mutatnak
a magyarországi városi táncosoknak.
A díjkiosztó gálát követve hajnalig tartó mulatozás vette kezdetét.
A néptáncegyüttesek mellett fellépők voltak és a bálokban hangulatot keltettek: Zagyva Banda, Dűvő
Zenekar, Heveder zenekar, gyimesi, kalotaszegi, küküllő-menti hagyományőrző táncosok és zenészek.
A fesztivál díjai:
Jászság népi együttes különdíja, Csángó Fesztivál gáláján fellépés:
Botladozók Táncegyüttes
Jászberényi nemzetközi Tánctábori részvétel:
Csepel Táncegyüttes
Lajtha László Táncegyüttes
1 éves Folk Magazin előfizetés a Táncház Alapítvány jóvoltából:
Homokbödögei Táncegyüttes
Csepel Táncegyüttes
Lajtha László Táncegyüttes
Martin György Néptáncszövetség különdíja:
Salina- Vadvirág Táncegyüttesek közösen a „Duna menti népek a Bogyoszlói olvasókör
sorában” c. produkció
Ajka- Padragkút Táncegyüttes
A fesztivál díjai:
3. díj – Veszprém - Bakony Táncegyüttes
2. díj – Kertész Táncegyüttes
1. díj – Rába Táncegyüttes

Ifjúsági képzés volt Kiscsőszön
November 23-24-én zajlott kiscsőszön az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny anyagához igazodó
néptánc képzés. Szombatok Kalocsa-vidék táncaival ismerkedhettek meg az érdeklődők, akik a
meghirdetett korosztályból kisség kilógtak, de ez sem a mestereket, sem a résztvevők ifjúsági
korosztályhoz tartozó részét nem zavarta.
Hahn-Kakas István és Tombor Beáta (Székesfehérvár) két próbában több település figuráit is
bemutatta. A résztvevők létszáma 34 fő volt.
Vasárnap a felvidéki táncvilág legavatottabb mesterei, Hégli Dusán és Varsányi Zsófia (Pozsony, Ifjú
Szívek Táncegyüttes) tanították a Vág-Garam köze tájegység táncait. Bár a résztvevői összetétel
változott, a létszám itt is meghaladta a harminc főt.
A résztvevők Ajkáról, Celldömölkről, Balatonalmádiból, Pápáról érkeztek.

1. Világmegváltó Találkozó
A dunántúli régiók szinte mindegyike képviselte magát az első világmegváltó beszélgetésen, melyen
ugyan nem váltottuk meg a világot, de tartalmas délutánt töltöttünk együtt. A programhoz két napos
táncképzés is társult, melyen Hah-Kakas István, Tombor Beáta kalocsai táncokat, Hégli Dusán és
Varsányi Zsófia Vág-Garam köze táncait tanította. A képzésen két nap alatt negyvenöt táncos vett
részt.
A vasárnapi találkozó célja a régió (nem a hivatalos régió) néptánccal, népművészettel foglalkozó
szakembereinek találkozása, beszélgetése volt. Szerettük volna, ha az Örökség Gyermek
Népművészeti Egyesületben tagként szereplő személyek, szervezetek mellett más érintettek is
eljönnek.
Az érkezés után a legfontosabb programrész vette kezdetét. Elfogyasztottuk a délelőtt készült
tárkonyos ragulevest és ízes palacsintát (köszönet a segítségért a pápaiaknak!!!). Ezt követően
átvonultunk az egykori iskola épületébe. Elsőként Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő tartott
előadást a Nemzeti Értékekről és Hungarikumokról szóló törvény lehetőségeiről.
Látható, hogy a törvény keretet ad a nemzeti értékek regisztrálására és azok menedzselésére,
szélesebb körök számára is hozzáférhetővé tételére. Elmondta, hogy egyre többfelé alakulnak
Hungarikum szervezetek, értékőr csoportok, klubok, melyek a felgyűjtésben, rendszerezésben
vállalhatnak szerepet. Rövid beszélgetésen kiderült, hogy a jelen lévő tánccsoport-vezetők és
csoportjaik számára is sokat jelenthetnek a törvény adta lehetőségek, az ezek kapcsán várhatóan
megjelenő pályázatok.
Németh Gábor és Scodnik Kinga bemutatták Zöldellő Egyház című riportkönyvüket, mely a
jelentősebb magyarországi egyházak és a környezettudatos életmód kapcsolatára világít rá. A
könyvet erkölcstani, oktatási módszertani anyagnak is ajánlották. Előadásukban képekkel illusztrálva
mutatták be a könyv létrejöttének állomásait.
Kovács Norbert röviden bemutatta az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tevékenységét, eddigi
munkásságát, eredményeit. Elmondta, hogy véleménye szerint a művészetoktatásban és a
népművészeti élet más területein is kezdenek magukra maradni a civilek. Annak van esélye, aki
útkereséssel, az új lehetőségek meglovagolásával próbálja kialakítani a működését. Beszélt a
népfőiskola alapítási tervekről és arról, hogy az Egyesület szeretne újra saját fenntartású, kistérségi
művészeti iskolát létrehozni.
A beszélgetések során többször felmerült, hogy a KLIK-be szervezett művészetoktatási intézmények
erős minőségromláson mennek keresztül, mert a finanszírozási rendszer és a helyi KLIK vezetők nem
mindig pozitív hozzáállása ellehetetlenítik a munkát.

Vőfélytalálkozó Földesen
Több, mint száz vőfély találkozott egy alföldi településen, Földesen. Gyönyörű Zsigmond és Barátai, a
helyi közművelődési intézménnyel és az Önkormányzattal összefogva két évente rendezik meg a
Kárpát-medencei Vőfélytalálkozót. Az idei eseményen közel százhúsz vőfély tette tiszteletét a magyar
nyelvterület legkülönbözőbb vidékeiről. Pénteken és szombaton tánctól, nótától volt hangos a helyi
ÁMK.
Mindkét napon szakmai előadások, lakodalmi szokásokhoz köthető kiállítások, kézműves
foglalkozások, vásári árusok színesítették a programot. Rózsa Péter biogazda kiváló marha és disznó
ételekkel látta el a jelen lévőket.
A székely vidékről érkezett vőfélyek székely kapuval ajándékozták meg Földest és a szervezőket,
melyet szívet, lelket emelő ünnepi szertartás keretében adtak át. Mindkét napon hajnalig tartó
táncházban mulathatott a vendégség a Palatkai Banda, a Szeredás zenekar és a Bakator zenekar
muzsikájára.

Táncházak a közelmúltból

Miklós-napi játszóház és
táncház
a litéri művelődési házban

2013. december 07.
(szombat)
16.30 Kézműves foglalkozás
Betlehemkép készítés, gyertyamártás és
fenyőfadíszek készítése
a BAB Egyesület tagjainak segítségével.

18.30-tól Népzenei koncert, gyermek
táncház majd felnőtt táncház Horváth Attila és
tanítványai muzsikájára
Horváth Balázs hegedű, harmonika, Pirisi Máté fúvós hangszerek,
Sulák Gergely brácsák, Laukó Tamás bőgő

Sok szeretettel várunk!

Programok a közeljövőben

Évzáró karácsonyi néptánc gála a veszprémi
néptáncegyüttesekkel
December 21-én, 19.00-kor Veszprémben, a Városi Művelődési Központban

Fellépnek:
Veszprém-Bakony Táncegyüttes
Kis-Bakony Táncegyüttes
Kurázsi Táncegyüttes
Muzsikál a Zagyva Banda
belépődíj 1000,- Ft.

FARSANGI DISZNÓTOROS MULATSÁG és táncképzés Kiscsőszön
Idejében felhívjuk a figyelmeteket, hogy 2014. február 8-án az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
ismét megrendezi farsangi disznóvágó programját.
Várható program:
Nap közben Táncképzés a Faluházban ifjúsági és felnőtt korosztály számára
8.00-kor Dezső disznó a mennybe megy
Délelőtt disznólkodás muzsikaszó mellett Cimbinél.
16.30-tól álorcás felvonulás és télűzés Kiscsősz egyetlen „fő”utcáján
18.00-tól műsor a Faluházban, majd disznótoros vacsora
Kb. 20.00-tól táncházi mulatság
A részletes programot nemsokára küldjük.
További információk: www.hidakforum.hu

