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Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület bemutatása
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évtizedes fennállása óta a magyar néphagyomány kutatását,
átörökítését tekinti fő feladatának. E célok mentén végzi tevékenységét, szervezi, bonyolítja programjait.
Munkája évről-évre egyre szerteágazóbb, sokszínűbb lett, melynek eredményeként a szervezet mára az egész
magyar nyelvterületen, sőt több távoli országban is ismertté vált.
Székhelye Kiscsőszön, Veszprém megye egyik legkisebb falujában van. Itt hozta létre múzeumát, mely egyben
szakmai tevékenységének fő helyszíne is.
Az Egyesület munkásságában a 2014-es esztendő rendkívül kiemelkedő volt. Ekkor alapítottuk meg az Élő
Forrás Alapfokú Művészeti Iskolát, amely keretein belül jelenleg 250 gyermek vehet részt néptánc- és
folklórismereti órákon, hagyományőrző rendezvényeken, versenyeken, tehetséggondozó foglalkozásokon és
táborokban. Tanulóink létszáma folyamatosan bővül. Legfőbb célunk, hogy a délutáni foglalkozások keretein
belül a magyar néphagyomány szellemében sajátos nevelési eszközökkel ismertessük meg tanulóinkkal a magyar
néptánc, népzene, népi élet jellegzetességeit. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek egy olyan világot,
gondolkodásmódot mutassunk be, mely saját gyökereinken, a magyar néphagyományokon alapul.
Hagyományőrző tevékenységünk során Egyesületünk a térség szinte minden kulturális eseményébe
bekapcsolódott, partnerséget alakított ki a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal, a vidékfejlesztés
szereplőivel és az országos hatókörű szakmai szervezetekkel, intézményekkel is. A hagyományos értékek, a
tradicionális társadalom - mely az önellátáson alapul – megismertetése rendkívül jó természeti értékekkel
rendelkező térségünk lakosságával felmerítette az igényt arra, hogy eddig főleg néphagyomány-ápolásra épülő
munkánkat olyan tevékenységkörökkel egészítsük ki, melyek nemcsak a térség kulturális, hanem szociális és
gazdasági életére is pozitívan hatnak. Így alapos szakmai tervezést követően az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület munkásságát megkoronázva 2016-ban megkezdte működését a Hunyor Népfőiskola is.

Tevékenységeink részterületei:

Hunyor Népfőiskola
A népfőiskola keretében ellátandó feladatok megállapításának hátterét, a szakmai munka alapjait a
több mint tíz év alatt Kiscsőszön és térségében felépített kulturális szellemi bázis adhatja. Az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület a térség szinte minden rendezvényébe bekapcsolódott, partnerséget alakított ki a civil
szervezetekkel, az önkormányzatokkal, a vidékfejlesztés szereplőivel és az országos hatókörű szakmai
szervezetekkel, intézményekkel is.
Az eddig főleg néphagyomány-ápolásra épülő munkánkat olyan tevékenységkörökkel bővítettük ki,
amelyek nem csak a térség kulturális, hanem gazdasági életére is pozitívan hatnak. A 290/2014. Korm. rendelet
értelmében kedvezményezett járások (Devecseri, Pápai és Sümegi járások) elsődleges célterületeink. Ebben a
térségben szeretnénk mintaprogramunkat megvalósítani.
Határozott elképzelésünk, hogy a rendkívül jó természeti értékekkel rendelkező területen a tradicionális
társadalom – mely az önellátásra alapul – újbóli megteremtése egyetlen lehetősége lehet a vidéknek az
elnéptelenedés, elszegényedés ellen vívott harcban. Tevékenységeinket három fő tengely mentén szeretnénk
meghatározni.
A. Gazdaság
Cél: A térség természeti kincseire és szellemi értékeire alapozva szeretnénk rávilágítani arra, hogy vidékünk is
rendelkezik rengeteg olyan potenciállal, amelyeket tudatosan kihasználva elindulhat az elmaradott terület
gazdasági fejlődése. Célunk a vidékies térség értékalapú megújítása, az egészséges élelmiszertermelés- és ellátás
elősegítése, térségünk leszakadásának megállítása, fejlődési pályára állítása, vidékünk aprófalvainak segítése, a
falusi turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások kínálatának térségileg összehangolt
fejlesztése.
Eszközök: A hagyományos gazdálkodás módszertanának bemutatása, oktatása. Képzések szervezése,
mintagazdaság létrehozása. Helyi termékeket előállító vállalkozások alapításának és nagymértékű
együttműködésének ösztönzése. Gazdasági- és vállalkozási ismeretek oktatása. A tudásbázis-központ
megvalósításával a kistérség referenciaközponttá alakítása.
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Képzéseket, fórumokat, beszélgetéseket, táborokat a következő témakörökben tervezünk létrehozni:
B. Társadalmi élet
Cél: Az egyesületünk által képviselt hagyományos értékrend központjában a család áll. A családok összetartó
ereje, az egymás tiszteletére nevelés alkalmassá teszik az embereket arra is, hogy kiegyensúlyozott közösségi
életet tudjanak élni. Napjainkban a térségünkben nagyon kevés esetben beszélhetünk igazi közösségről.
Leginkább a teljes zárkózottság, az egymás ellen fordulás a jellemző nem csak a települések tekintetében, hanem
sajnos családokon belül is. Célunk, hogy pozitív példamutatással, közösségi események szervezésével hatást
gyakoroljuk vidékünk társadalmi életére.
Eszközök: A társadalmi életben való aktivitást, egymás felé fordulást úgy szeretnénk elérni, hogy közös célokat
(pl. értékgyűjtés, játékkészítés) emelünk ki különböző célközönségek elé. Jó példaként a hagyományos paraszti
élet közösségi színtereit (fonó, pajta stb.) és eseményeit (munkához kötött ünnepek, vallási ünnepek, emberi élet
fordulói) alapul véve hozunk létre olyan alkalmakat, amik az egyéni és családi értékteremtő kikapcsolódásra
egyaránt alkalmasak.
Módszer: Térségünk társadalmának szociális téren történő javítására azt a módszert tartjuk a
legmegfelelőbbnek, hogy színteret és alkalmakat teremtünk helyi szakemberek fórumaira, előadásaira,
képzéseire. Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy ezek a szakemberek (védőnőnői-, háziorvosi szolgálat,
vöröskereszt, rendőrség, szociális gondozók, falugondnokok, településvezetők, kulturális- és oktatási intézmények
vezetői, civil szervezetek képviselői, önkéntesek stb.) lehetőséget kapjanak arra, hogy együtt gondolkodva
közösen elkészített stratégiák segítségével próbálják a térség szociális életét pozitív irányba megváltoztatni.
C. Kultúra
Cél: Elsődleges célterületünk kulturális életének színvonalasabbá, gazdagabbá és aktívabbá tétele mellett
határozott célunk az is, hogy az országos, nemzetközi hatókörű programjainkat is erősítsük. Szeretnénk magyarmagyar együttműködéseinket tovább bővíteni, a határokon belül és a határokon túl élő magyarok összetartását
növelni, a külhoni magyarok identitástudatát erősíteni. Kontinenseken átívelő kapcsolatrendszerünk által célunk,
hogy minél több nemzet ismerje meg a magyar kultúra kincseit.
A hungarikum mozgalomhoz csatlakozva rengeteget dolgozunk azon, hogy minél több ember felkutassa,
megőrizze a környezetében azokat az értékeket, amelyek a magyar nemzet önazonosságának hordozói
Eszköz: Kulturális munkánk terén alapvető irányvonalakban szeretnénk megőrizni az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület szellemiségét, tevékenységköreit. Ezek alapján aktívan kivesszük a részünket a térség
kulturális életének szervezésében, bonyolításában. Művészeti iskolánk megalapítása óta iskolai szinten is
szervezzük a helyi kulturális élet eseményeit. Csoportjaink teret kaptak a települési falunapokon, egyéb
rendezvényeken, iskolai programokon. Egyesületünk profi táncművészei is aktív szereplői a térségi
rendezvényeknek.
Szoros együttműködésben dolgozunk többek között a Hungarikum Bizottsággal, a Hagyományok Házával, a
Nemzeti Művelődési Intézettel, a Magyar Népfőiskolai Társasággal, az Iszkázi Népfőiskola Egyesülettel, az Élő
Forrás Alapfokú Művészeti Iskolával.

Magyar - Magyar kapcsolatok
Évek óta szervezzük és fejlesztjük „Hidak” programunkat. E tevékenységünk kezdetben arra korlátozódott, hogy
határon túli magyar hagyományőrzőkkel építettünk kapcsolatot. Később ezeket a szervezeteket meghívtuk
Magyarországra és közös eseményeket, konferenciákat, előadássorozatokat rendeztünk. Jelenleg egy honlap
formájában informáljuk az érdeklődőket tevékenységünkről (www.hidakforum.hu). A honlapon található
információk a világ bármely tájáról elérhetők. A program célja a távol élő magyarok megszólítása, a más
országokban működő magyar népművészeti szervezetekkel való kapcsolattartás. Elmélyült kapcsolatot ápolunk
Kanada, Amerika, Ausztria, Dél-Amerika, Németország, Szlovénia (Muravidék), Szlovákia (Felvidék), Románia
(Erdély), Szerbia (Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja) magyar néptáncosaival. Az Országos Táncháztalálkozón
minden évben megrendezzük a Minden Magyarok Tánca című programot, melyre immár több száz résztvevő
érkezett a világ különböző országaiból.
A nyári időszakban rendszeresen megrendezésre kerül a „Hidak Magyar – Magyar Kulturális Találkozó, melyre
a határon túli magyarság néptáncegyüttesei, táncos és zenész falusi hagyományőrzői kapnak meghívást. A
kiscsőszi és Somló-környéki környezet méltó keretet ad a közös gálaműsoroknak, táncesteknek, szakmai
előadásoknak.
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Élő Forrás Hungarikum Klub – helyi értékek gyűjtése, bemutatása
A térség aktív civiljei, az Egyesület tagsága megalapították az Élő Forrás Hungarikum Klubot. A jogilag kötetlen
formában működő szervezet elsődleges célja az Egyesület működési hatókörébe tartozó kulturális értékek
gyűjtése és dokumentálása. A kisfalvas térségben rengeteg hagyományos érték található, a Somló borászatához
kötődő kulturális emlékektől a paraszti élet hagyományos tevékenységeiből eredő ismereteken át az építészeti
jellegzetességekig. A Klub tagjai ezek felkutatásával, rögzítésével, közzétételével foglalkoznak. A szervezet új
honlapján (www.eloforras.eu) adatbázist működtet, mely ezen értékek bemutatása mellett fotós-filmes
információs ismertető anyagokkal is kiegészül. Ezek az ismertetők a magyarlakta területek (nem csak a mai
országhatáron belül) népművészeti szervezeteit, mestereit, alkotóit mutatják be. Különös hangsúlyt helyez a
távoli országokban működő magyar közösségek bemutatására, megbecsülésük erősítésére. A Klub rendszeresen
szervez találkozókat, szakmai előadásokat, kiállításokat.

Képzések, táborok
Rendszeresen szervezünk néptáncos továbbképzéseket. A képzések tematikája változó. Gyakran választunk egyegy tájegységről ismert táncanyagot. Ilyenkor a gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A néphagyománnyal
kapcsolatos elméleti ismeretekről is tartunk képzéseket, így például pedagógusok számára népi
gyermekjátékokat, játékdalokat oktatunk, módszertani információkat adunk át. Különleges érdeklődés kíséri a
már több alkalommal megtartott szakmai beszélgetéssorozatot, melyen alkalomról-alkalomra elismert
folkloristák, koreográfusok vesznek részt. Erre a programra az ország minden részéről, de a határon túlról is
érkeztek táncoktatók, együttesvezetők. A nyári időszakban több szakmai tábort is bonyolítunk, melyek fő
helyszíne Kiscsősz. E táborok egyre népszerűbbek, kedveltebbek. A programban a népzene és néptánc oktatás
mellett módszertani beszélgetések, kiegészítő események kapnak helyet. A célközönség ezeken a táborokon a
gyermek, ifjúsági, vagy felnőtt korosztályból egyaránt kikerülhet. Nemzetközi érdeklődésre tart számot a
Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora – Dűvő Népzenei Tábor, melyre Amerikából, Kanadából,
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Ausztriából, Németországból, Japánból és az összes határon túli magyarlakta vidékről vannak jelentkezők.
Hagyományos program a Táncos Tehetségek Tábora, melyen minden évben közel kétszáz gyermek vesz részt.

Művészetoktatás, tehetséggondozás
A térség néptánc oktatásának meghatározó szereplőjeként oktatási intézményekkel együttműködve rendszeres
néptánc órákat, tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak az Egyesület oktatói. Óvodások és iskolások egyaránt
részt vehetnek a kihelyezett néprajzórákon, naptári ünnepekhez igazított játékos ismertterjesztő foglalkozásokon,
melyeken a hagyomány szinte minden területéről szó esik. A néptánccsoportok kiemelkedő tehetségű tagjai
megyei, országos versenyeken, fesztiválokon érnek el sikereket, rendszeresen vendégszerepelnek a térség
kulturális rendezvényein, ünnepi programjain.
2014-ben megalapítottuk az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskolát, melynek táncóráira az első tanévben 140,
a jelen tanévben 250 tanuló jelentkezett. Tanítványaink a térség kistelepüléseinek iskolásai. Számukra építjük a
helyi kisközösségeket, melyek az iskolai forma mellett erősítik a helyi emberi, családi kötődéseket is.

Rendezvények
Szinte minden hónapra esik olyan népművészeti rendezvény, melyet az Egyesület önállóan, vagy partnerszervezetekkel összefogva szervez. Bekapcsolódik a térség népművészeti programjaiba, segíti a kistelepülések
rendezvényeit. Legjelentősebb rendezvényeink: Somló Hegy Hangja Fesztivál, Kiscsőszi Pajtafesztivál, BakonySomló Népművészeti Találkozó, Farsangi Disznóvágás Kiscsőszön, Regölés Kiscsőszön, Veszprémi
Folklórparádé, Bakony Virágai Szólótáncverseny, Vándorvigadalom.
A Kiscsőszi Pajtafesztivál a magyar népzenei és néptáncos élet egyik legmeghatározóbb szakmai rendezvénye. A
kiscsőszi portákon, pajták kapujában, árnyat adó diófák alatt és akácligetekben négy napon át szólnak a magyar
népzene legszebb dallamai, koppannak a táncos csizmák, perdülnek a szoknyák.
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Interaktív Falumúzeum Kiscsősz, Kossuth Lajos u. 7.
Több éves álom vált valóra a Kiscsőszi Interaktív Falumúzeum megnyitásával. Az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület a falu egyik legromosabb, legrégebbi házát varázsolta újjá az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program támogatásának köszönhetően.
Ez az épület nem a megérinthetetlen régiségek gyűjteményének háza, hanem az élő hagyomány kipróbálásának,
átélésének színtere. A kertben épült hatalmas táncpajtában valós formájában és hangulatában lehet megrendezni
a régi idők táncos báljait, a vendégek igazi csűrdöngölőt járhatnak. Az istállóban lovak várják a frissen kaszált
füvet, lucernát, hogy később nyereg alatt vagy kocsi előtt hálálhassák meg a gondoskodást. A kertben a háznál
tartott magyar állatokból válogatott kolóniát csodálhatják meg az érdeklődők. A szamarak, birkák, kecskék és
szürke marhák szelíden fogadják az érdeklődők közeledését.
A lakóházi részben összegyűjtött bútorok, berendezési tárgyak és az épületelemek a térségre jellemző
hagyományokat tükrözik. A konyhából fűthető és a szobát melegítő kemencében elkészülhet a friss kenyér és más
régi ételféleségek. A nyitott kéménybe felérkező hideg akácfüstön ínycsiklandó sonkát és kolbászt készíthetünk. A
Múzeum állandóan látogatható.
Az Egyesület alkalmazottai működtetik irodáját, módszertani szolgáltató „szakmai házát”, mely szintén az
Interaktív Faluházban található. Az itt összegyűjtött archív tánc és zenei felvételeket, írott dokumentumokat,
szakfolyóiratokat ingyenesen kutathatják, másolhatják a pedagógusok, néptáncoktatók.

Kisebbségi kultúra – cigány hagyományok
A Kiscsőszön, Dobán és a Somló-környék más településein megrendezett programok nagy részén helyet kap a
cigányság hagyománya, zenei és táncos kultúrája. A térség több településén (Devecser, Somlóvásárhely,
Somlószőlős) jelentős a cigány lakosság aránya. A többségi társadalomhoz való közeledés egyik legbiztosabb
formája a kultúra, ezen belül a cigányok által teremtett értékek bemutatása, elfogadtatása, megszerettetése. A
legjelentősebb eredményt a Fláre Beás cigány zenekar munkásságán keresztül sikerült elérni. A Zenekar
nemzetközi sikereket ért el, koncertjei mindenhol elvarázsolják a közönséget. A nyári rendezvényeken a
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koncertek mellett roma kiállítások, beszélgetős, interaktív programok várják a cigány kultúra iránt fogékony
vendégeket. A Fláre Beás kitüntetést kapott a kisebbségi kultúra ápolása terén végzett munkájáért. A zenekar
tagjai és környezetük az évek során kiemelkedhettek nehéz helyzetükből, a művészetnek köszönhetően elismert,
megbecsült tagjai lettek a helyi társadalomnak.

Kulturális lovas túra a magyar néptáncélet kiemelkedő személyiségeivel
Évente egy alkalommal, nyár elején, lóháton teljesít hagyományközvetítő missziót az Egyesület néhány férfi tagja
és meghívott lovas segítőink.
A túra résztvevői a magyar néptáncélet legkiemelkedőbb személyiségei, táncmesterek, Népművészet Ifjú
Mesterei, Aranysarkantyús táncosok. Céljuk, hogy a hagyományos életmódú gazdálkodó falvakat felkeresve
felélesszék, ápolják a helyben élő emberek magyarságérzetét, öntudatát. Szeretnének esténként minden faluban a
lovas élettel is összefüggő táncos, népzenés előadást rendezni, melyhez zenész barátaink is segítségükre lesznek.
Bíznunk abban, hogy a helyi művészeti csoportok, néptáncosok, népdalkörök, más hagyományőrzők is részt
vesznek ezeknek a programoknak a megvalósításában.
Küldetésünknek tekintjük a lovas hagyományok, a lótartás ügyének népszerűsítését. Az elmúlt években a Bakonyalja, a Rábaköz, a Balaton-felvidék számos települését felkerestük. Előadásaink mindenütt mély nyomot hagytak,
a helyi közösségek megmozdulását eredményezték.
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Programsorozat 2017-ben
Somló-Ság értékőrzés
Gyermek Néptáncos Bemutató Sorozat
2017. január, Veszprém- és Vas megye települései
Az Egyesületünk fenntartásában működő Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola telephelyein Gyermek Néptáncos
Bemutatókat szervezünk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek bemutathassák a félév alatt elért munkásságuk
eredményét. Az idei esztendőben a következő helyszíneken szervezzük a bemutatókat:
Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye (Devecser)
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Gógánfai Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Csabrendek Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Tüskevári Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Somlóvásárhelyi Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Kertai Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Csöglei Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Bobai Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Noszlopi Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Káptalanfai Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Ostffyasszonyfai Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Jánosházai Telephelye
Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola Kiscsőszi Telephelye

Kiscsőszi Farsangi Mulatság és Táncképzés
2017. február 11., Kiscsősz
Ismét megrendezésre kerül a hagyományos Kiscsőszi Farsangi Mulatság, melynek során Dezső Disznó a
Mennybe megy.
Várható program:
Reggel nyolc óra tájban Dezső Disznó búcsúpercei
Délelőtt zenés koncolás és ebédfőzés
13.00 Orjaleves mindenkinek, akinek jut…
17.00 Álorczás felvonulás a Falu egyetlen utcáján, a Kocsma elé, ahol elégetjük a telet.
18.00 Farsangi műsor a Faluházban, fellépnek a térség néptáncosai, egyesületünk tagjai
19.00 Disznótoros vacsora…, …ezt követően Farsangi bál
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A Farsangi Mulatsággal párhuzamosan az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez
ifjúsági-felnőtt korosztályú (13 év felett) néptáncosok számára Kiscsőszön. A képzés időpontja 2017. február 11.
szombat. A képzés szokás szerint kapcsolódik az egyesület farsangi disznóvágó rendezvényéhez, melynek
keretében este táncműsort, néptáncos bált rendezünk. A képzés délelőtt – délután, három – három órában zajlik
a Faluházban. A résztvevők számára délben egy nagy tányér orjalevest biztosítunk, mely a frissen vágott
disznóból készül. A képzés táncanyaga: Ördöngösfüzesi magyarok tánca Oktatók: Imre Béla és párja.

Hidak Hagyomány Tábor Dél-amerikai Magyaroknak
2017.április 8-16., Kiscsősz
A Hidak – Magyar-Magyar Kapcsolattartás programunkban számos olyan közeli kapcsolatot sikerült
kialakítanunk dél-amerikai magyar hagyományőrzőkkel, amely együttműködéseknek köszönhetően Egyesületünk
tagjai már többször utaztak Argentínába, Uruguayba, Brazíliába, hogy az ott élő aktív hagyományőrző
közösségeket segítsék munkájukban. Közülük sokan jártak már hazánkban is Egyesületünk vendégszeretetét
élvezve.
Idén egy különleges összefogásnak köszönhetően Dél-Amerika magyar néptánccsoportjai hazánkba látogatnak
60 fővel és áprilisban egy hosszú szakmai tábor keretein belül Kiscsőszön Egyesületünk vendégei lesznek.

Táncos Tálentumok Tábor
2017.április 13-15., Kiscsősz
Idén 3. alkalommal bonyolítjuk a térség néptáncos általános iskolás gyermekei közül a legtehetségesebbeket
összehívó szakmai tábort. A táborban azok a gyermekek vehetnek részt, akik a kiscsőszi Tehetség Csoport tagjai,
a művészeti iskolás néptánc szakkörökön kívül heti rendszerességgel vesznek részt a tehetséggondozó órákon is.
A következő táborban Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs, bagi táncosok fognak Galga-menti táncokat
tanítani a gyermekeknek élő zenei kísérettel. A tábor záró estjére meghívjuk a szülőket, hozzátartozókat valamint
a térség lakosságát is és egy magas színvonalú gálaest keretein belül mutathatják be a gyermekek tudásukat.
A 3 napos bentlakásos művészeti tábor programja:
1. nap:
09.00 – 12.00 óráig: Képességfejlesztő ritmikai -, tánctechnikai gyakorlatok, táncmotívumok (Gömör)
14.00 – 17.00 óráig: Képességfejlesztő ritmikai és koordinációs gyakorlatok, tánc motívumok (Gömör)
19.00 – 21.00 óráig: Táncház – elsősorban Gömöri táncokból
2. nap
09.00 – 10.00 óráig: Képességfejlesztő ritmikai és koordinációs gyakorlatok, tánc motívumok (Gömör)
10.00 – 12.00 óráig: Szokások, életmód, dalok és táncok Gömörben (interaktív előadás)
15.00 – 17.00 óráig: Felkészülés a gálaműsorra
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19.00 órától: Gálaműsor a Kiscsőszi Művelődési Házban
20.00 – 22.00 óráig: Tábortűz és táncház
3. nap
09.00 – 12.00 óráig: Ismerkedés háztáji állatokkal, termesztett növényekkel, a paraszti élet munkáival,
szerszámaival, játékos vetélkedő keretében
Helyszín: Kiscsősz, Kiscsőszi Interaktív Falumúzeum

Minden Magyarok Tánca az Országos Táncháztalálkozón
2017. április 23., Budapest
Az Országos Táncháztalálkozón a Minden Magyarok Tánca programot az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
szervezi. „Hidak”programunknak köszönhetően számtalan nemzetközi magyar néptánccsoporttal vagyunk aktív
kapcsolatban. Ezek a csoportokat hívjuk össze minden évben egy közös produkcióra, együttlétre.
Célunk – ahogy eddig is –, hogy a Magyarországtól távol élő néptáncosok, népzenészek röpke fél órán át alkotói,
meghatározó szereplői legyenek a táncházmozgalom legnagyobb eseményének. Vasárnap, a kora délutáni
órákban a Papp László Sportaréna küzdőtéri nagy színpadán léphetnek fel, bebizonyítva az itthoniaknak, hogy a
magyar néphagyomány nem ismer határokat és távolságokat.
A Táncháztalálkozó után a csoportokat Kiscsőszre invitáljuk, ahol falusi vendéglátás mellett erősíthetik tovább
kapcsolataikat.

Mediawave Nemzetközi Művészeti Fesztivál – Hagyományőrző
Programsorozat
2017. április 26.- május 1. ,Komárom
A Mediawave Együttlét egy olyan különleges fesztivál, amelyet a szervezők a sokak által ellentétpárnak tartott
népi és urbánus szellemi áramlatok egymáshoz való közelítésével igyekeznek megvalósítani. A rendezőket a
hagyomány és a modern formák kettőssége, motiváló jellege ihlette.
A fesztiválon a magyar néphagyományokat az Egyesületünk által szervezett programok képviselik. Évről évre
szervezzük a fesztiváludvarban az esti táncházakat, a magyar lakodalmat, népzenei koncerteket és néptáncos
műhelymunkákat rendkívül nagy sikerrel.

Somló-Ság Lovas Túra
2017. május 17-21.
Fontos célkitűzésünknek tartjuk a lovas hagyományok életben tartását, népszerűsítését. Egyesületünk tagjai, a
közeli települések lovasaival és néhány távolabbról érkező hagyományőrző baráttal kiegészülve Kiscsőszről
indulva már számtalan alkalommal hódították meg a festői szépségű Somló-hegyet lóháton. A különleges
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hangulatú túrák ihlették azt az ötletet, miszerint idén első alkalommal egy nagyszabású, több napos túrát
szervezünk. Ennek célja, hogy térségünk „terepeit” lóháton feltérképezve kialakítsunk egy összetett lovas
túraútvonalat, amely a környék legszebb természeti látnivalóit kapcsolja össze a vérmérsékletünknek megfelelő
izgalmas, kihívásokkal teli pályáit végigjárva.

Egész évben zajló kisebb köröket érintő eseményeinket egy kéthónapos, nagy érdeklődésre számot tartó, jelentős
helyi hatású programsorozat koronázza meg, mely Pünkösdtől július harmadik hétvégéjéig tart. A sorozat egyes
részeseményei több éves múltra visszatekintő, kedvelt, ismert közművelődési programok, melyek területi hatókör
és szakmai irányultság szempontjából is egymásba kapcsolódnak. A szakmai alap a helyi érték, a térségi
társadalomban rejlő tudás, így minden részprogramunk sikeresnek mondható. Az előkészítés, megvalósítás során
rengeteg szakmai szervezet, civil partner kapcsolódik be a lebonyolításba, ez nagyban elősegíti a helyi
társadalmi élet aktivizálódását.

„Erdők, mezők, vadligetek…”
néprajzi vetélkedő
2017. június 2. ,Devecser
2015-ben került elsőként megrendezésre a régió általános iskolásainak körében meghirdetett néprajzi vetélkedő.
A nagy sikerre való tekintettel idén ismét összehívjuk az iskolásokat és nevelőiket, hogy egy jó hangulatú
vetélkedő keretein belül mérjék össze vidékünk néprajzából szerzett tudásukat.
A versenyre minden csapatnak egy színpadi produkcióval kell készülni, amelyet vidékünk hagyományai alapján
kell összeállítani. Az előadásokon kívül sok-sok hagyományos népi ügyességi és logikai játékban,
tesztfeladatokban vehetnek részt a versenyző csapatok, akik közül a legkiemelkedőbbek értékes nyereményekben,
jutalom kirándulásokban részesülhetnek.

Pünkösdi Gyermek Néptánc Gála
2017. június 2. ,Devecser
Június 2-án rendezzük meg a régió gyermek néptánccsoportjainak tavaszi gálaműsorát. Az előadást a kora esti
órákban tartjuk, így a város lakói mellett a térségből érkező érdeklődők, szülők, családtagok is részt vehetnek a
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műsoron. A gálaműsoron bemutatkozó gyermek néptáncosok várható létszáma 300 fő lesz. A néptánccsoportokat
delegáló települések (Élő Forrás Művészeti Iskola csoportjai): Devecser, Kerta, Csögle, Somlóvásárhely,
Tüskevár, Csabrendek, Noszlop, Gógánfa, Káptalanfa, Boba, Ostffyasszonyfa, Jánosháza. A programra
meghívást kapnak a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola ajkai tanulói is.

Bakony Virágai Veszprém Megyei Szólótáncverseny
2017. június 3. ,Devecser
Devecser Városa ad otthont egy évtizedes múltú programunknak, melyet Pünkösd hétvégéjén, pénteken és
szombaton rendezünk. A Művelődési Ház munkatársai és maga az intézmény az elmúlt évben bizonyították, hogy
nem csak szívesen fogadják a rendezvényünket, de minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy sikeresen
megvalósíthassuk azt. Rendelkezésünkre bocsájtják a teljes infrastruktúrát és az intézmény dolgozói
mindannyian jelen lesznek, segítik a gördülékeny lebonyolítást.
Június 3-án, szombaton délelőtt rendezzük meg Veszprém Megye „Bakony Virágai” Szólótáncversenyét, mely a
megyei táncélet egyik kiemelkedő eseménye. A versenyen minden korosztály indulhat szabályrend szerinti
megoszlásban. A bemutatókat háromtagú szakmai zsűri értékeli, amely odaítélheti a Bakony Virága kitüntetést.
A várható nevezői létszám 80-100 fő, melyből 16-an kaphatnak szólótáncosi díjat.
Bakony Virágai részletes program:
8.00-10.00: érkezés, regisztráció, próbák
10.00-tól: 1-2. korcsoportok versenye
11.30-tól: 3-4. korcsoportok versenye
13.00: értékelő beszélgetés
13.00: Garagulya gólyalábasok műsora a gyerekeknek
14.00: eredményhirdetés

„Fordulj kispej lovam” kulturális lovas túra
2017. június 11-18. ,Galga-mente
Kulturális lovas túránk a magyarországi néptáncos élet legismertebb mestereit tömöríti. A Magyar
Táncművészeti Főiskola, az egykori Kodály Kamara, a Budapest Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes
régi tagjai és térségünk elismert táncmesterei alkotják a lovas csoportot, akik hat napos túrájuk alatt kitartásról,
alázatról és emberi elhivatottságról tesznek tanúbizonyságot. A csapat végigjárja Baranya Megye több
kistelepülését. A falvakba megérkezve keressük a kapcsolatot a helyi közösségekkel, hagyományőrző emberekkel.
Célunk, hogy felébresszük a helyiek igényét az értékes kulturális programokra. Olyan falvakat keresünk, melyek
ezeknek híján vannak.
A program július 11-én gyülekezéssel kezdődik, majd hétfőtől-szombatig faluról-falura lovaglással, esti
előadásokkal, közös ünnepléssel telik. 2017-ben a Galga-mentére látogatunk el. A túráról és a bemutatókról, esti
eseményekről dokumentumfilm készül, melyet Hartyándi Jenő, a Mediawave Alapítvány ismert operatőrigazgatója forgat. A film a későbbiekben a Mediawave Archívumban kerül elhelyezésre.
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Táncos Tehetségek Tábora (I-II. turnus)
2017. június 18-30., Kiscsősz
A tábor egyik legkedveltebb, nemzetközileg is ismert, elismert gyermekrendezvényünk. Az elmúlt években a
magyarországi érdeklődők mellett sok határon túli magyar gyermekcsoport vendégeskedett az eseményen,
többen évről-évre visszajárnak hozzánk.
Az oktatást gyermekképzésben jártas, elismert táncoktatók végzik, akik a Népművészet Ifjú Mesterei, örökös
Aranysarkantyúsok, Aranygyöngyösök. A jelentkezői létszám gyakran két turnus szervezését teszi szükségessé,
ahogyan az ebben az esztendőben is lesz. A várható létszám idén 120 fő lesz.

Napi program:
1. nap
12.00-ig érkezés, szállás elfoglalása
13.00 ebéd
14.30 megbeszélés, bemutatkozás
15.00-18.00 táncoktatás
19.00 vacsora, majd ismerkedési est, tánc
2. nap
8.00 reggeli
9.00-12.00 táncoktatás
13.00 ebéd
15.00 lovaglás és íjászat az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület bevonásával
20.00 vacsora, daltanulás tábortűznél (Kubinyi Júlia népdalénekes)
3. nap
8.00 reggeli
9.00-12.00 táncoktatás 13.00 ebéd
15.00-17.00 táncoktatás
17.30-19.00 Kézműves foglalkozás a Falumúzeumban, hagyományos használati eszközök készítése természetes
alapanyagokból, az Élő Forrás kézműveseinek segítségével (csuhé papucs, kötélverés, kosárfonás, fafaragás,
kovácsolás)
4. nap
8.00 reggeli
9.00-12.00 Kovácsolás, patkókészítés, bőrözés, kosárfonás, korongozás sümegi kézművesekkel, kenyérsütés
kemencében, kirándulás Borbács László erdei házához, környezetismereti foglalkozás, botvágás (felezett
létszám)
13.00 ebéd
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14.00-18.00 Kovácsolás, patkókészítés, bőrözés, kosárfonás, korongozás sümegi kézművesekkel, kenyérsütés
kemencében, kirándulás Borbács László erdei házához, környezetismereti foglalkozás, botvágás (felezett
létszám)
19.00 vacsora, daltanulás
5.nap
8.00 reggeli
9.00-12.00 táncoktatás
13.00 ebéd
14.00 pásztorbotkészítés (fiúk), az erdőben vágott botokkal tűz mellett. Népi öltözetek megfelelő viselése,
felöltése, hajfonás hagyományos módjai (lányok)
19.00 vacsora, daltanulás, közben botmelegítés a tábortűznél
6.nap
8.00 reggeli
9.00-12.00 táncoktatás
13.00 ebéd
15.00 táncoktatás
18.00 a Rába Néptáncegyüttes táncbemutatója
19.00 vacsora, majd táncház a Németh Dénes és zenekarával
7.nap
8.00 reggeli, majd hazautazás

Nemzetközi néptánc- és népzenei tábor
2017. július 2-7., Kiscsősz
Gyakorló néptáncosok és néptánc oktatók tábora, Dűvő népzenei tábor
150 fő a várható létszám. A tánctábor elsősorban a tánckultúrában már jártas, hosszabb ideje
gyakorló néptáncosok és néptáncoktatók, pedagógusok számára szól. Többen érkeznek a
határon túli magyarlakta területekről és a tengerentúli országokból. A népzenészek részben a
magyarországi népzenei élet hangszeres zenészeiből, részben külföldi magyar
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népzenekedvelőkből jönnek össze. Tudásszint szerint kezdő és haladó érdeklődőket is várunk.
A zenészeknél, énekeseknél a korosztályi lehetőség szélesebb, ide gyermekek is
jelentkezhetnek.

A néptánc oktatás napi programja
Szakaszonként változó oktatókkal és táncanyaggal.
I. szakasz
1. nap
10.00-ig
érkezés, szálláshelyek elfoglalása
10.00-13.00 táncoktatás
13.30
ebéd
15.00-18.00 táncoktatás
19.00
vacsora
20.00
eredeti anyagok vetítése
21.00
táncház a népzenei táborosokkal
2.nap
8.00
reggeli
9.00-12.00
táncoktatás
13.00
ebéd
15.00-18.00 táncoktatás
19.00
vacsora
19.30
borkóstoló Tornai Tamással, a Hegyközségek nemzeti Tanácsának
elnökével
21.00
táncház a népzenei táborosokkal
II. Szakasz
3.nap
8.00
9.00-12.00
13.00
15.00-18.00
19.00
20.00
21.00
4.nap
8.00
9.00-12.00
13.00
14.00-16.00
16.30
19.30
20.00
III. Szakasz
5.nap
8.00
9.00-12.00
13.00
15.00-18.00
19.00
20.00

reggeli
táncoktatás
ebéd
táncoktatás (délután zenekari kísérettel)
vacsora
eredeti anyagok vetítése
táncház a népzenei táborosokkal
reggeli
táncoktatás
ebéd
táncoktatás
kirándulás a Somló Hegyre
vacsora
táncház a népzenei táborosokkal

reggeli
táncoktatás
ebéd
táncoktatás
vacsora
esti pajtakoncertek megtekintése, táncház
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6.nap
8.00
9.00-12.00
13.00
14.00-17.00
18.00
21.00

reggeli
táncoktatás
ebéd
táncoktatás (délután zenekari kísérettel)
részvétel a Kiscsőszi Pajtafesztivál nyitóprogramjában, majd vacsora,
pajtakoncertek megtekintése
táncház

Dűvő Népzenei Tábor
Népzene oktatás napi programja
A táborban a Dűvő zenekar zenészei, énekesük Kubinyi Júlia tartják a foglalkozásokat. A
zenekar 1983-ban nyerte el az egyik legrangosabb magyar díjat, a „Népművészet Ifjú
Mestere” címet és kétszer kapták meg a „Kiváló Együttes” kitüntetést. Nógrád megye
önkormányzata a Madách Imre díjat adományozta részükre, Salgótarján város
önkormányzata a Pro-Arte és a Pro-Urbe címmel ismerte el tevékenységüket.
Napi program:
9.30 – 12.30 zeneoktatás
Ebéd
15.00 – 18.00 zeneoktatás
Vacsora
20.00-tól esti előadások beszélgetések, muzsikálás
Az esti táncházakat előadások előzik meg. Az előadásokat a tanított anyagok témájához
igazítjuk.

XIII. Kiscsőszi Pajtafesztivál
2017. július 6-9., Kiscsősz, Kerta, Iszkáz

Élő Értékhét, Hidak Magyar – Magyar Kulturális Találkozó (Kiscsősz, Kerta,
Iszkáz)
Tizenkét éves rendezvényünk fennállása óta folyamatosan csiszolódott. Szándékainknak
megfelelően megmaradt a szakma és a térségi emberek fesztiváljának, mégis nemzetközi
jelentőségűvé vált. A program kettős célt hordoz. Szeretnénk a Somló térségében élő emberek
számára bebizonyítani, hogy a kultúrát nem az olcsó sztárok hordozzák és hogy nélkülük is
lehet sikeres egy falusi program. A másik a szakmai közönség, mely ma már előzetes reklám
nélkül is megtalálja az eseményt.
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Az Pajtafesztivál alaphangulatát nagyban meghatározza, hogy Kiscsőszön a fesztivál hetében
zajlik a Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora – Dűvő Népzenei Tábor. Így az első napok
délelőttjei néptánc- és népzeneoktatással teltek. A különböző helyszíneken gyakorló zenészek
az ebédet megelőzően minden nap Cimbi diófája alatt egyesítik tudásukat. Igazán egyedi
élményt jelentett a vendégeknek, amikor hatvan különböző korosztályú és nemzetiségű vonós
egyszerre szólaltatta meg hangszerén a magyar népzene hamisíthatatlan dallamait a Dűvő
Zenekar vezetésével. Jelen vannak a felnőtt tánctábor résztvevői is. Ennek köszönhetően a
táborok észrevétlenül, zökkenés nélkül gördülnek át a fesztiválba, amely négy napon át
zajlódó népzenei koncertekkel, táncelőadásokkal, kiállításokkal, népi kézművességgel,
értékfesztivállal és más közösségi programrészekkel tarkított. A rendezvénybe két szomszédos
települést, Kertát ás Iszkázt is bevonjuk. Kertán a külhoni magyarok és a magyarországi
nemzetiségek adnak színpadi gálaműsort, Iszkázon a térség népdalkörei mérik össze
tudásukat egy hangulatos találkozó keretében.
A fesztivál igyekszik 2017-ben is a hagyományok mentén maradni, a rendezvény jellegét,
szerkezetét tekintve is. Az eddigieknek megfelelően négy napos programot tervezünk, mely
megtölti a falu teljes területét. Igyekszünk úgy mozgatni a közönséget, hogy minden fontos
programot elérhetővé tegyünk. Jövőre is számítunk régi barátaink részvételére, emellett új
szereplőket is meghívunk. Szeretnénk folytatni az idén kezdett „Paraszt házimozi” programot,
mely új színt vitt a fesztiválba Török Béla „Oldboy” vetítései által.
Nagy sikere volt az „Élő Értékhét” programnak, ezért jövőre is meghirdetjük a vásári
hangulatú, kézműves bemutatókkal, helyi mesterek kiállításaival színezett rendezvényt.

A megszokott terek jövőre is kialakításra kerülnek:
Kocsma előtti tér
Magdi portája
Gyöngyi pajtája
Cimbi diófája
Iskolakert
Iskolaerdei színpad
„Akácos út” (értékkiállítás, vásár és sátorozó hely)

Az állandó programok mellett a napi programok
Július 6.
Kiállítás megnyitóval kezdődik a rendezvény. A kiállítások anyaga a jövőben áll össze, de
biztosan tudhatjuk, hogy a téma a tánc, a táncház, a népi kultúra más területei köré épül fel.
Segítségül hívjuk fotós és képzőművész barátainkat, egyesületünk kézműves tagjait és a
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesületet.
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Az estét táncház zárja
Július 7.
17.30
Ünnepélyes nyitókoncert és táncbemutató a Kocsma előtti téren. A
bemutatóban részt vesznek a zenei és táncos tábor hallgatói, mesterei, baráti táncegyüttesek
és zenekarok.
18.30 – 21.00 Pajtakoncertek (Gyöngyi pajtája, Magdi portája, Cimbi diófája)
21.00
Iskolaerdei Gála
Július 8.
9.00
10.00
11.00
14.00
15.00
16.00-21.00
21.30
22.30

Tejkóstolás Üveges Zsolt tehenészeténél
Művész – Közművelődési szakember – Politikus piknik (Iskolakert)
Kiscsőszi Népi Olimpia (Akácos út)
Búcsúi sütemények és mézes gyógyteák kóstolója és versenye (Kocsma előtti
tér)
Dalos templomi áhitat (Katolikus templom)
Pajtakoncertek (Gyöngyi pajtája, Magdi portája, Cimbi diófája)
Minden Magyarok Gálája
Táncház

14.00-16.00 Határon túli hagyományőrzők gálája Kertán. A vendégeket a kertai gyermek
néptánccsoport fogadja.
Július 9.
9.00-tól
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00-17.00

„Pajta Szólótáncosa” verseny a Táncpajtában
Ünnepi mise a Hazáért, az Egyházért (Katolikus templom)
Karikázó, ahogy régen (Katolikus templom)
Jó ebédhez szól a nóta – Sallai Flórián és zenekara (Kocsma előtti tér)
Népdalkörök köszöntője (Kocsma előtti tér)
Pajtakoncertek (Gyöngyi pajtája, Cimbi diófája)

16.00-20.00

Térségi Népdalkörök találkozója
Nyugdíjasklub Dalköre fogadja.

Iszkázon.

A vendégeket

az

iszkázi

A program teljes időtartamában számítunk Török Béla vetítéseire, melyet egy parasztház
udvarán, kertmozi formában képzelünk el. A rendezvény vendégeit a falu szállásadóinál és az
erre a célra kiépített sátorozó helyen helyezzük el. Nem célunk, hogy túlzottan nagy látogatói
létszámot érjünk el, sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy a vendégek valóban értékes közönséget
alkossanak. A fesztivál fellépői, résztvevői számára étkezést biztosítunk. Az étkeztetéshez
segítséget kapunk a helyi mezőgazdasági vállalkozóktól, a vadásztársaságtól és az
Önkormányzattól.
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Magyar Hagyományőrző Tábor
a bécsi magyar közösség részvételével
2017. július 12-16., Kiscsősz
Hidak programunk kapcsán Kiscsőszön vendégeskedik az ausztriai magyarság kiemelkedő kulturális
csoportja, a bécsi Délibáb Néptáncegyüttes. Céljuk, hogy a magyar néptáncos és a néphagyományt családi
szintem is igyekezzenek a bécsiek számára érdekessé tenni. A táborozásra így nem csak az együttes tagjai jönnek,
hanem ismerős családok kisgyermekekkel, nagyszülőkkel. A tábori program több részprogramból áll. Bors Erika
a gyermekekkel és szüleikkel gyermek játszóházat tart minden délelőtt a közösségi szálláshely termében. A
néptánc foglalkozások a Múzeumpajtában zajlanak.

Kiscsőszi Szakmai Táborok
2017. július-augusztus, Kiscsősz
A július közepétől augusztus végéig tartó időszakban Kiscsősz ismert táncegyüttesek
próbáitól, közösségépítő programjaitól hangos. Ebben az időszakban egy- illetve kéthetes
turnusokban váltják egymást a csoportok. Visszatérő vendégeink többek között a Sára Ferenc
Hagyományőrző Egyesület Turai Zsinnyegők Táncegyüttese, a Kocsis Enikő és Fitos Dezső
vezette gyermek tánccsoportok és a Fitos Dezső Társulat is.

Táncos Toborzók
2017. szeptember 4-8.
Idén negyedik alkalommal tervezzük megvalósítani azt a programsorozatunkat, amelyben a
környékünk általános iskoláiban – 14 helyszínt érintve - a tanév kezdetén toborzó
táncházakat tartunk. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar néphagyományok,
hagyományos értékrend ismeretére és fontosságára a gyermekek, szülők, pedagógusok
köreiben. Egyesületünk, valamint az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola munkatársai
néptánc előadással köszöntik a vendégeket, majd közösen beszélgetünk vidékünk
néphagyományairól, a gyerekek által nagyon kedvelt ritmusgyakorlatokkal pedig
megalapozzuk a hangulatot a közös táncházhoz.

Együttélésben – Kulturális Együttlét és Táncképzés Kiscsőszön
2017. szeptember 15-17., Kiscsősz
2015-ben, egy sikeres tavaszi cigány-magyar „Egymás szemében” szakmai tábor adta az
ötletet az első, ősszel megrendezésre került „Együttélésben” rendezvényünkhöz. Első
alkalommal a fesztivál tematikája két olyan település hagyományaiból (Nagyecsed,
Szászcsávás) került kiválasztásra, melyeket több száz kilométer és a határvonal is elválaszt
egymástól, a cigány és a magyar kultúra azonban egyaránt fennmaradt.
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Idén a szerb és horvát kultúrát állítjuk az Együttlét központi témájába, e területek jeles
néptánc- és zenész oktatóit, előadó művészeit hívjuk meg, hogy a táncképzések, koncertek,
előadások és kiállítások által ezeket a kultúrákat is közelebbről megismerhessék vendégeink.

Üzenet Haza – Előadássorozat Erdélyben
2017. október 19-26., Udvarhelyszék települései
Egyesületünknek lehetősége nyílt idén ismételten Erdélybe, ezúttal Udverhelyszék
településeire szervezni az Üzenet Haza című dramatikus táncjátékot.
A műsor az erdélyi tánckincs legszebb szeleteiből válogatva halad Gyimesből a Sóvidéken,
Mezőségen, Kalotaszegen át az anyaország felé, hogy ott végül megállapodjon Szatmárban,
bizonyítva táncával, hogy a népművészet nem ismeri el a határokat.
„Vajon lehet-e ennél szebbet kívánni, akarni, minthogy megmutatni azoknak, akikről, akikért
szól, elvinni arra a gyönyörű vidékre, mely bölcsője volt és ma is az a magyarországi néptánc
és népzenei életnek. Választ kapni arra a kérdésre, célhoz ér-e a táncban, versben, énekben
elmondott üzenet, vezet-e út még ebben a gyakran közönyös, rideg világban lélektől lélekig,
óhajtás a szépre, a jóra, az igazra, megszületik-e a közös múltból táplálkozó erőt, hitet adó
közös gondolat.” – Bábics Valéria gondolatai az Üzenet Haza előadássorozat erdélyi
előadásairól.
Közreműködők:
Nagypál Anett, Kádár Ignác, Gaschler Beáta, Kovács Norbert, Zagyva banda és Dulai
Zoltán, Hetényi Milán

Imre Napi Búcsú
2017. november 5. ,Kiscsősz
Hagyomány immár, hogy a Veszprém megyei táncélet néhány jeles képviselője ünnepi
tánccal köszönti az embereket a kiscsőszi Búcsú alkalmából. A búcsút Szent Imre, a falu
védőszentje tiszteletére évszázadok óta megtartják. Mára az ünnepi mise maradt és az
együttlétnek az a szerény, mégis fontos formája, amely a hazalátogató családok közös,
étkezéssel eltöltött beszélgetését jelenti. Ezt az ünnepet igyekeztünk a templomi szentmisét
követő táncunkkal megszínezni. A programot közös ünnepi ebéd követi.
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Regölés Kiscsőszön
2017. december 27.
Egyesületünk táncos barátai és a helyiek szép téli viseletbe öltözve járják végig kiscsősz
házait, hogy az ott élőknek egészséget, termést, békességet kívánjanak. A regölés dallamát és
szövegét minden évben Nagy László iszkázi gyűjtéseiből kölcsönözzük. A dalt követően
karácsonyi és újévi jókívánságok hangoznak el a magyar nyelvterület különböző vidékeinek
szokásaiból válogatva. A falubeliek általában süteménnyel, borral, pálinkával köszönik meg a
regösök jókívánságait. A programból természetesen nem hiányozhat a jó hangulatú
mulatozás, nótázás, amelyet házról-házra megismétlődik.
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