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2021 nyári események 
 

Kedves Barátaink! 

Az idei nyáron még a kulturális és közösségi élet legnagyobb kedvelői és 

szervezői számára is nagy lecke volt az események tömegében eligazodni, kellő 

figyelmet és időt szánni a programok mellett a magánéletre, a munkára, vagy 

egyszerűen csak a pihenésre. A másfél éves elmaradást gazdagon pótoltuk, 

talán időnként úgy érezhettük, hogy túl is lőttünk a célon. Az Élő Forrás 

hagyományőrző Egyesület saját programjai mellett művészeti csoportjaival 

„kalandozott” a meghívásos események között. Fárasztó, mégis örömteli és 

élmény-gazdag időszak volt ez a nyár. A következőkben néhány kiemelt 

eseményről tájékozódhat az érdeklődő. 

 

 



Bozót és Fláre Beás Vaszaron 

A program időpontja: 2021.06.05. 
A program helyszíne: Vaszar 
A program szervezője: Vaszar civil szervezetei, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 450 
Célközönség: Vaszar lakossága 
 

Alig oldódott fel a járványügyi szigorítás, Vaszar máris megrendezte falunapját. A település civil 

szervezetei és önkormányzata meghívására Egyesületünk is több produkcióval képviseltette magát. 

Nagy sikerű koncertet adott a Fláre Beás zenekar, mely a régió egyetlen hagyományos zenét játszó 

cigánybandája. Ezt követően lépett színpadra a Bozót Néptáncegyüttes és a Kiscsőszi Ifjúsági 

Táncegyüttes, akiket Németh Dénes és zenekara kísért. Németh Dénesék az előadás végén kitűnő 

hangulatot teremtettek azzal, hogy a helyi dalkör tagjainak nótáit is lekísérték. Igazi falunapi 

dalolássá alakult a műsor, melyben főként az idősebb korosztály vett részt. 

 

 

 

 



Berecz András színháza 

A program időpontja: 2021.június 11. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 80 
Célközönség: A régió lakossága 
 

Zsúfolásig megtelt az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Pajtája Berecz András előadására. Az 

ismert előadó-művész a Pajtaszínházi Esték sorozatban szerepelt kiscsőszön. A közönség soraiban 

távolabbi városok lakóit is köszönthettük. Berecz András „Félbevágott pipafüst” című előadása élő, 

állandóan formálódó improvizációs műsor, melynek alakulásában nagy szerepe van a jelen lévő 

közönségnek is. A közös élmény így biztosított.  

Az előadás fergetegesen sikerült, a Művész szárnyalt, a közönség pedig önfeledten kacagott és 

időnként reagálásaival adott újabb inspirációt az előadónak. 

 

 

 

 



Vendégek Gencsapátiból 

A program időpontja: 2021.június 12. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 25 
Célközönség: az Ispiláng közössége 
 

Gencsapáti népművész közösségei régi barátaink. Az Ispiláng tagjai és családtagjaik látogattak el 

hozzánk egy két napos együttlétre. Céljuk a kiscsőszi értékek megismerése mellett egy kötetlen 

hangulatú nap eltöltése Kiscsőszön. Vendégeink begyújtották a kemencét, sütöttek, főztek és 

erősítették a közösségi kohéziót. Máskor is szívesen látjuk őket. 

 

Kulturális lovas túra 

A program időpontja: 2021. június 13-18. 
A program helyszíne: Somló-Ság tengely 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
Célközönség: A régió falvainak lakossága 
 

Az Egyesületünk által támogatott Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes hagyományosan minden évben 

lovas túrát szervez egy-egy kulturálisan is gazdag térségben. 2021-ben szerettünk volna Erdélybe 

utazni, de a járványhelyzet ezt megakadályozta. A hagyomány nem szakadhatott meg, ezért úgy 



döntöttünk, hogy a Somló-Ság térségének falvait célozzuk meg, így kiscsőszi központtal szervezhettük 

meg a túrát. A program másik fontos vonulata, hogy élő zenekari kísérettel, ingyenes előadásokat 

szervezünk a meglátogatott falvakban.  

A túra zenekara a Kalász Banda volt. Lovon vonultunk az alábbi településekre: Karakószörcsök, Doba, 

Kerta, Csögle. Minden helyszínen örömmel fogadtak bennünket a falvak lakói, akik a járványhelyzet 

miatt régóta nem láthattak kulturális programot.  

A sorozat zárásaként az Együttes bemutatta Üzenet Haza című új műsorát, melynek helyszíne a 

kiscsőszi Interaktív Faluház Pajtája volt. 

 

Megalakult a Kárpát-medencei Népfőiskolai 

Hálózat 

A program időpontja: 2021.június 24. 
A program helyszíne: Lakitelek 
A program szervezője: Lakitelek Népfőiskola 
Érintettek létszáma: nem releváns 
Célközönség: a teljes magyarság 
 

Történelmi pillanatok részesei lehettek azok a civil szervezeti vezetők, akik június 24-én 

megalapították a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatot. Ez a rangos társaság indíthatja útjára azt a 

képző, tanító, közösségformáló „intézményrendszert”, amely elsősorban civil alapon nyugszik. Helyi 

értékekre alapozza munkáját és szerepe, feladata a társadalom szellemi megújítása, nemzeti értékek 

mentén való lelki, emberi fellendülés megalapozása, később elérése. Tizennégy személy számára 

tartott egyeztető megbeszélést Lezsák Sándor, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke, a Magyar 



Országgyűlés alelnöke. A hálózat első lépéseit a Magyar Kormány, a Nemzeti Kulturális Alap segíti, 

támogatja. Hatalmas büszkeség számunkra, hogy ebben e nemes körben az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület is jelen lehet. Egyesületünk egy járási hatókörű népfőiskolai tevékenység 

megvalósítására és – hosszabb távon – az erre alkalmas terek kialakítására kapott felkérést. A közel 

tíz esztendős előkészítő munka tehát meghozta gyümölcsét. 

Kovács Norbert, az Élő Forrás elnöke az Európa Szabadegyetem keretében tartott előadást az 

egyesület tevékenységéről. Ezen a napon minden alapító szervezet népfőiskolai munkájáról 

hallhattak a szabadegyetem hallgatói. A program díszeseményeként felavatták az újonnan épült 

Bibliaházat, melyben minden látogató írhat egy sort a Nemzet által készítendő Bibliába. 

 

Csodaszarvas tábor - Megrendeztük a régió 

legnagyobb táborát 

A program időpontja: 2021.június 21 – július 3. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 800 fő 
Célközönség: a dunántúli régió általános iskolás gyermekei 
 

Közel hatszáz általános iskolás gyermek, emellett kétszáz pedagógus, szervező, oktató, előadó-

művész vett részt a Csodaszarvas program keretében megrendezett, EFOP-3.3.5-19-2020-00064 

kódszámú pályázat által támogatott kiscsőszi Hagyománytáboron. A tábort két szakaszban rendeztük 

meg, hasonló programelemek megvalósításával, a célközönség és a szervezői kör létszámát két 

turnusra osztva. A szervezés és előkészítés nagyságrendjét jelzi, hogy mindkét héten 9-10 különjárat 



hozta és vitte a napköziseket és kísérőiket, akik a saját településeiken szállhattak fel a buszra. 

Emellett a távolabbról érkezettek számára bentlakásos lehetőséget is tudtunk biztosítani. 

Táboronként 12 csoport, forgószínpad-szerűen vett részt, átlagosan napi öt programon, ez 

összességében 600 programelem megvalósulását jelentette a két hét alatt. A gyerekek 

megismerkedhettek a magyar kultúra, néphagyomány különböző területeivel, játékos formában 

találkozhattak a régi világ ma is értékes színeivel. Minden diák hazavihette a kézzel készített 

kézműves termékeit, agyag tárgyakat, vessző, vagy fonal eszközöket, díszeket, melyeket az ajándékba 

kapott hátizsákba rejthetett. A kirándulásokon a térség természeti értékeit láthatták a résztvevők. 

Nap közben környezetismereti foglalkozások, táncházak, zenei és hangszerbemutatók, népviselet 

próbák, parasztolimpia, lovaglás, íjászat, sportjáték foglalkozások gazdagították a programot. 

Mindkét héten két kiemelt koncert is történt, így népszerűsítve a népek zenéjét. A Varnyú Country és 

a Fláre Beás zenekar szórakoztatta a táborozókat a rendezvénysátor színpadán. A gyermekek 

naponta ötszöri étkezésben részesültek, emellett folyamatosan biztosítottunk számukra hűtött 

ásványvizet.  

Zárásként bekapcsolódtunk az Országos Táncháztalálkozó egész országot behálózó közös 

rendezvényébe, melynek kapcsán július 2-án, pénteken egy nagy közös záró táncházat is tartottunk. 

A gyermekek számára a teljes program ingyenes volt. 

  

 



 

Elindult a Fesztiválozás – Bakony-Somló 

Népművészeti Találkozó 

A program időpontja: 2021.június 26. 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 fő 
Célközönség: A régió néptáncosai, népművészei és a devecseri közönség 
 

A járványhelyzet enyhülése lehetővé tette, hogy megrendezzük Devecserben a Bakony-Somló 

Népművészeti Találkozót. Ez a program évtizedes múltra tekint vissza, mindig sikerrel valósult meg, 

csakúgy, mit az idei évben. A meghirdetésre kevés idő maradt, hiszen a szabályozás csak néhány 

nappal a rendezvény előtt enyhült. A programok gerince június 26-ára, szombatra került. Több helyi 

kulturális és sportesemény mellett már a délelőtti órákban elkezdődtek a népi kézműves 

foglalkozások, többen portékáikat is árusították. Kora délután a Garagulya Gólyalábas Társulat vidám 

utcaszínházi előadása alapozta meg a hangulatot. Ezt követően néptáncegyüttesek és népdalkörök 

léptek a színpadra. A műsorok késő estig zajlottak. A programban fellépett a helyi működésű Fláre 

Beás zenekar is.  

Néptáncos szereplők:  

 Alba Regia Néptáncegyüttes Ifjúsági csoportja (Székesfehérvár) 

 Kiscsőszi ifjúsági Táncegyüttes 

 Bozót néptáncegyüttes (Kiscsősz) 

 Batsányi Táncegyüttes (Tapolca) 

 Kenderszer Néptánccsoport és Népdalkör (Takácsi) 

 Dunántúl Népi Kommandó 

 Veszprém-Bakony Táncegyüttes 

 Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes 
Népdalkörök: 

 Élő Forrás Népdalkör 

 Batsányi Népdalkör (Tapolca) 

 Taliándörögdi Népdalkör 
 
A program népzenei kíséretét a Zagyva Banda vállalta, akik önálló koncerttel is színesítették a 
színpadi programot.  
A rendezvény látogatói és résztvevői ötszáz főt számláltak. A résztvevők számára Cseke Szilárd 
szakácsmester készített gulyáslevest. 
 



  
 
 

  
 
 

  
 

 

 

 

 



Tehetség tábor hagyomány szerint 

A program időpontja: 2021.június 27-július 2. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 
Érintettek létszáma: 110 fő 
Célközönség: ifjúsági korú néptáncosok 
 

A Táncos Tehetségek Tábora ismét gazdag programmal várta a fiatalokat. Szombathelyről, Tatáról, 

Tatabányáról, Győrből, Győrújbarátról és Kiscsősz térségéből is voltak résztvevők. A legtöbben már 

nem először fordultak meg Kiscsőszön. Résztvevőink létszáma ismét meghaladta a száz főt. 

A fő motívum a tánctanulás volt Két kiemelkedő oktatópárt hívtunk meg. Kirch Zoltán és Podpácz 

Beáta Nyárádselye táncait, Kovács Gábor és Gál Nóra Hortobágy táncait tanították, 3-3 napon át, 

délelőtti és délutáni foglalkozások során. A mesterek jó néhány népdalt is megtanítottak a 

tájegységekről.  

Ezen túl sok érdekes részprogram is volt a táborban. A fiatalok kézműves foglalkozáson, autóbuszos 

kiránduláson vehettek részt (Somló és térsége), megismerkedhettek a magyar népviseletek 

sokaságával, íjászkodtak és lovas kocsiztak. Minden este élőzenés táncházban gyakorolhatták a 

napközben elsajátított anyagot, a Naszály zenekar tagjainak köszönhetően. A tábort az Apte 

Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre szervezte, a Nemzeti kulturális Alap támogatásával. 

   

   



Dűvő Népzenei Tábor 

A program időpontja: 2021.július 4-9 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 110 
Célközönség: Szakmai közönség 
 

Magyarország egyik legkedveltebb népzenei tábora idén ünnepelte fennállásának tízedik 

évfordulóját. A Dűvő zenekar nagy odaadással és szakmai gondossággal dolgozza végig ezt a 

hatnapos sorozatot, mely során idén is két zenei anyag került terítékre. Kiemelten Erdőszombattelke 

muzsikáját gyakorolhatták a résztvevők, de a Bodrogköz dallamai is előkerültek. A tábor kiemelt 

vendége volt a Magyarpalatkai Banda, akik két napon át vettek részt a programban, koncertet, esti 

táncházat is muzsikálva. A tábor száztíz résztvevővel zajlott, akik mind a lakóhely, mind a korosztály 

szempontjából széles skálát képviseltek. Sokan érkeztek a határon túli vidékekről és a diaszpórából is. 

Az oktatás hegedűn, brácsán és nagybőgőn zajlott, minden hangszer esetében volt kezdő és haladó 

szintű munka is. Naponta egy alkalommal teljes összemuzsikálást tartottak a mesterek, mely során 

minden résztvevő egy helyszínen játszott. A zeneoktatásban Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs, Nagy Zsolt, 

Mohácsy Albert, Terenyei Péter és Czaier Péter vett részt. A tájegységeken ismert népdalokat Kubinyi 

Júlia tanította. A pénteki záró összemuzsikálás egyben a Kiscsőszi Pajtafesztivál nyitókoncertje is volt. 

 



Gyakorló Táncosok Tábora 

A program időpontja: 2021.július 4-9 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 150 
Célközönség: Szakmai közönség 
 

Tizenkét esztendeje már, hogy megrendezésre kerül a Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora 

Kiscsőszön. A program idén azoknak a néptáncosoknak szólt, akik már nem a kezdő kategóriába 

tartoznak, közülük többen oktatással is foglalkoznak. Idén nyáron közel százötven jelentkező volt a 

táboron, mely most is párhuzamosan zajlott a Dűvő Népzenei táborral. Ismert táncoktatóink 

Mezőkeszű, Budatelke, Ördöngösfüzes táncait tanították a népes érdeklődői körnek. A létszám 

emelkedése szükségessé tette, hogy növeljük a táncteret is, így idén egy nagyméretű sátorban 

tartottuk meg az oktatást. Oktatóink: Szabó Szilárd, Szabó Rubinka, Kádár Ignác, Nagypál Anett, Busai 

Norbert, Busai Zsuzsanna voltak.  

A táncoktatásokat minden este kiemelkedő színvonalú produkciókkal, különleges táncházi 

zenekarokkal gazdagítottuk. Vendégünk volt a Palatkai Banda, Koncz Gergely és tanítványai, a Tükrös 

Zenekar, a Naszály zenekar és az 1-ső Pesti Rackák csapata. 

 

 



Kiscsőszi Pajtafesztivál - Élő Értékhét a Somló-Ság 

Kulturális Tengelyén 

A program időpontja: 2021.július 4-11. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 3.000 
Célközönség: Népművészet iránt érdeklődő közönség, térségi lakosság 
 

Hagyománnyá vált, hogy a Kiscsőszi Pajtafesztivál programját egy megelőző programsorozattal 

terjesztjük ki az időben, ezzel nyolc napos, igencsak tartalmas és színvonalas kulturális folyamat 

valósul meg. Így volt ez idén is.  

A párhuzamosan zajló Dűvő Népzenei Tábor és a Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora a 

járványügyi szabályozásoknak megfelelő regisztráció és igazolások felmutatása mellett is közel 

háromszáz főt hozott össze. Ez az igényes tömeg adta a fő közönségét az esténként megvalósult 

koncerteknek és a falu különböző színhelyein kialakított kiállításoknak. A nyolc nap alatt körülbelül 

háromezer érdeklődő vett részt a különböző eseményeken, de valójában egy helyszíni programon 

adott időpontban soha nem voltak 2-300 főnél nagyobb létszámban. Így elkerülhettük a kötelező 

igazoltatásokat a rendezvényen. A programsorozat máj július 4-én, vasárnap elindult. A 

Magyarpalatkai Banda kiemelt vendégként koncertezett ezen a napon. A következő estén Koncz 

Gergely fiatal zenekara mutatta be, hogyan is játszották egykor a Palatkaiak a régi stílusú zenét. 

Tulajdonképpen egyetlen félórás szökős volt a koncert anyaga, mely hatalmas sikert aratott. Ezt 

követte a Tükrös Zenekar fergeteges koncertje. 

Kedden a Naszály zenekar, szerdán Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncerteztek. 

Csütörtöktől térben és időben is megszélesedett a program, kiállítás-megnyitó, dalos bemutató, 

dúdoló Navratil Andreával és Hideg Annával, Dűvő koncert és táncház tarkította a napot, melyet 

pénteken tovább bővíthettünk. A táborozók és a Dűvő zenekar közös bemutatója a Kocsma előtti 

téren zajlott, majd több kiváló zenei eseményt is élvezhetett a közönség. A Bazseva Zenekar és a 

Fláre Beás zenekar után Herczku Ágnes és meghívott vendégei visai koncertszínháza koronázta meg a 

napot. Szombaton egész napos programkavalkád várta az érdeklődőket. A Magyar Vöröskereszt által 

szervezett véradás mellett kiscsőszi hétpróba, süteményfesztivál, kulturális gasztropiknik volt. 

Délután Bakos Árpád és Bakos Réka templomi áhitatát a székelyudvarhelyi Kékiringó 

Néptáncegyüttes, a Kemenesmagasi Citerazenekar és a Kenderszer Néptáncegyüttes váltotta. Kiváló 

koncertet adott a Fajkusz Banda a Vajdaságból érkezett Mendicus Tamburazenekar. Boka Gábor 

előadóművész János Vitéz harsány történetével csalt vidámságot a közönség szívébe. Este, a nagy 

színpadon az Üsztürü zenekar koncertjét követte a megszokott néptánc gála, melyet a Kékiringó 

Néptáncegyüttes, a Karád Táncegyüttes, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes és örök vendégünk, a 

Sopron Táncegyüttes mutatott be. 

Vasárnap az ünnepi szentmisén is énekeltek vajdasági vendégeink. A misét követően pápai 

hagyományőrző vendégeink ostormenetét kísérve jutottunk el a falu közepéig, ahol a Garagulya 

Gólyalábas Társulat csalt ki hatalmas kacagásokat a közönség torkából. Ezt követően a régió 



népdalkörei énekelték el dalcsokraikat. A finom ebéd mellé pedig Sallai Flórián és cigányzenekara 

húzta a régi magyar nótákat. A rendezvénysorozatot vasárnap délután a Zagyva Banda koncertje 

zárta. 

A teljes programot kiállítások kísérték. Bánhelyi József és Horváth Orsolya fotóművészek „Ablak a 

múltra” című anyaga a falu kerítésein került elhelyezésre. Henics Tamás portréit a Pajta deszkáin 

lehetett megtekinteni. Az Élő Forrás viselet-kiállítása a Táncház padlásán volt látható. A hét végére 

került felállításra Tóth György, Variációk irtókapára című kiállítása.  

Az Állatok ösvénye parkolójában helyi értékek őrzői, hagyományos termékeket készítő kézművesek, 

árusok kínálták portékáikat.  

   

 



   

 

   



Almárium Tábor 

A program időpontja: 2021.július 12- július 18. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Hagyományok Háza – Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 
Célközönség: A Hagyományok Háza Kárpát-medencei partneri köre, népművészek 
 

Száz vendég jött össze Kiscsőszre, a hagyományok Háza Kárpát-medencei Hálózatából, hogy a 

néphagyomány különböző területeit éltessék, erősítsék az ezek közötti áthallást. A népművészek 

különböző ágazatokat képviselve ismerkedhettek egymással, megoszthatták tapasztalataikat. A 

program rengetek szakmai előadást, beszélgetést, de játékos eseményeket is tartalmazott. A 

résztvevők az Anyaország mellett a határon túli magyar térségeket is képviselték. A főszervező 

hagyományok Háza több, párhuzamos szakmai programmal is készült, melyeket az Élő Forrás 

különböző épületeiben valósított meg. Különleges színfolt volt Szabó Csaba előadása, melyet a 

Bakony - Balaton-felvidék kultúrájáról tartott. 

   

Lovakkal, tánccal, zenével a Margiti Búcsún 

A program időpontja: 2021.július 18. 
A program helyszíne: Somló hegy 
A program szervezője: Somlóvásárhely Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 
Célközönség: Ünneplő közönség 
 

Somlóvásárhely védőszentje, Szent Margit tiszteletére rendezték meg idén is a hagyományos Margiti 

Búcsút, a hegy déli oldalán fekvő Margit Kápolna melletti téren. A nemrégiben elkészült 

beruházásnak köszönhetően új vizesblokk és kulturált tér várta a vendégeket. A szabadtéri színpadon 

színvonalas előadássorozat zajlott, mellett más gyermek-és felnőtt programok is színesítették a 

kínálatot. Egyesületünk tagjai lóháton vonultak a szervezett felvonuláson és ezt követően lovaglási 

lehetőséget is biztosítottak. A színpadon a Bozót Táncegyüttes és a Kiscsőszi ifjúsági Táncegyüttes 

tagjai mutatták be táncos tudásukat. 



 

Komatállal köszöntöttünk két kis jövevényt 

A program időpontja: 2021.07.21. 
A program helyszíne: Csögle 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 7 
Célközönség: Kósa család 
 

Valójában nem csak a Kósa család, hanem az egész térség fiatalsága számára fontos, hogy gyermekek 

szülessenek, nevelkedjenek ebben a környezetben és később, megújítva a helyi társadalmat, 

fenntartsák, fejlesszék, élhetőbbé tegyék falvainkat. Kósáék élen járnak, hiszen öt gyermeket 

nevelnek, mintacsaládként élnek. Mi is büszkék vagyunk a barátságra, melynek köszönhetően a 

nagyobb legények már a művészeti iskolánk népzeneoktatásában is részt vesznek. Névre szóló 

„komatállal” kedveskedtünk az újonnan érkezett Ikreknek. 

 



 

Cseh Tamás megidézése 

A program időpontja: 2021. július 22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 40 
Célközönség: A zenei kultúra iránt érdeklődők 
 

Joós Tamás és Hegyi Norbert idézte meg Cseh Tamás és Másik János legendás duóját a kiscsőszi 

Faluházban. A közönség nagy része az eredeti előadókat is ismerve, nagy várakozással ült a 

nagyterem soraiban. Reményük beteljesedett, hiszen a zenészpáros kitűnően követve a zenei vonulat 

hangulatát, briliáns átvezető szövegekkel gazdagítva idézte meg a zenészpárost. Igazi Cseh Tamás est 

vált valóra, a Déryné program támogatásával. 

 

 

 

 



A nyugalom tábora 

A program időpontja: 2021.július 26-augusztus 1. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Délibáb Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 40 
Célközönség: „közép”- korosztályú néptáncosok 
 

Egyre erősödő barátságunkat és szakmai kapcsolatunkat egy újabb közös programmal mélyítettük 

július végén. A két táncegyüttes közös nyári táborában Richtárcsík Mihály és felesége, Zsóka gömöri 

táncokat tanított a két együttesnek. Természetesen mindenki a fizikai képességeinek megfelelő 

vehemenciával vetette bele magát a figurázásba. A hangulat mindvégig kitűnő volt. A Délibáb 

számára Kilyénfalvi Áron is tanított, az ő segítségével nyárádmagyarosi táncokat tanultak a vendégek. 

A programot kertai és iszkázi barátaink, Topár Zsolt és Molnár Tamás főzőestjei gazdagították. 

Népdalokat és népzenét tanított Domak Anikó, aki egy rögtönzött gálakoncertet is szervezett. 

Emellett muzsikált a Somló Banda és Kalász Máté bandája is. 

 

 

 

 



Népművészek Tábora 

A program időpontja: 2021. július 26- július 31. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Hagyományok Háza – Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 40 
Célközönség: Népművészek, népi kézművesek 
 

A Hagyományok Háza második tematikus tábora is megvalósult Kiscsőszön. Ez a program elsősorban 

a népi ékszerkészítők és a Népművészet Ifjú Mestere pályázat résztvevői számára szerveződött. 

Valóban kiemelkedő kézművesek jelentek tehát meg a faluban, akik napokon át alkottak. Sokan még 

éjszaka, lámpafénynél is végezték tevékenységüket. Egyesületünk néha kisebb kísérő-programokkal 

segítette a tábort.  

 

 

 

 



Napközis táborok az egészséges és hagyományos 

életmódra nevelés jegyében 

A program időpontja: 2021.július, augusztus 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Üveges Család, Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány 
Érintettek létszáma: 80 
Célközönség: A régió gyermekei 
 

Második éve már, hogy nagy sikerrel, önálló kezdeményezésként, a Kiscsősz Község Jövőjéért 

Alapítvánnyal együttműködve, saját panziójánál rendezi meg az Üveges család a térség gyermekeinek 

szánt napközis táborát. A nagy érdeklődésre való tekintettel immár két turnusban zajlanak a táborok, 

idén is júliusban, augusztusban, 1-1 hét időtartamban valósult meg. A térség falvainak kisiskolásai és 

óvodásai vesznek részt a programon, a szülők nagy elégedettségére. A tábor napi programja 

hihetetlenül színes. Az egészséges, falusi életmód, a sport, a közösségek világa, a természet értékei, a 

gazdálkodás érdekességei mind megjelennek a játékok mellett.  

A Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány a Magyar Falu Program támogatásával is hozzájárult a 

programokhoz. A tábori segítők kíséretével kirándulások, természetjárások is megvalósultak. A 

gyerekek bakonyi kisvasutazáson, keszthelyi kiránduláson, Ság-hegyi geotúrán is részt vettek. 

Traktoros kirándulással ismerték meg a falu környékének természeti értékeit, a szervező család 

tavában horgászhattak is. Nagy hangulatot hozott a kétfős Répa - Retek Együttes előadása, melybe a 

gyerekeket is bevonták. 

A táborok zárásaként a szervezők finom ételekkel és hangulatos záró programmal, tábori 

bemutatóval örvendeztették meg a szülőket, rokonokat.  

Gyermekeink sokat gazdagodtak ezekben a napokban. Köszönjük a szervezést. 

A táborokat a Magyar Falu Programnak köszönhetően sikerült a fent leírt, magas színvonalon 

megvalósítani. 

       

 



Néptáncegyüttesek tánctáborai Kiscsőszön 

A program időpontja: 2021. június, július, augusztus 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, vendég csoportok 
Érintettek létszáma: 600 
Célközönség: Magyarország néptáncegyüttesei 
 

Az Élő Forrás másfél évtizedes építő munkájának és támogatásainknak köszönhetően mára olyan 

helyszíncsoport alakult ki kiscsőszön, amely lehetővé teszi akár több néptáncegyüttes párhuzamos 

táborozását is. Minden igényt kielégítő felszereltséggel foglalhatják el a Kultúrpajtát, a Faluházat és 

az új Táncház épületét is. Minden helyszín balett szőnyeggel takart, fa padlós, beépített hangosítással 

és projektorral felszerelt minőségű, a Táncház hosszú fala pedig végig tükrözött.  

Ez a körülményrendszer önmagában nem elegendő. Mindezek társulnak a környezeti értékekhez, a 

hagyományos formákhoz, a kitűnő helyi hangulathoz.  

Ezen a nyáron minden héten tábort fogadtunk, a legtöbb alkalommal párhuzamos csoportok éreztek 

hozzánk, akik táncprogramjuk mellett egymással is ismerkedhettek, esténként pedig közös 

rendezvényeket tarthattak. Természetesen egyesületünk is bekapcsolódott, többször szerveztünk 

táncházakat, kirándulásokat, lovas kocsizást. 

A táborok során az alábbi együttesek fordultak meg Kiscsőszön, a nyári időszakban: 

Sopron Táncegyüttes, Soproni Pendelyes Táncegyüttes, Győri Kisborica, Borica, Rege és Regös 

Tánccsoportok, Szombathelyi Szökős ifjúsági csoportja, tatai Pötörke Táncegyüttes utánpótlása, a 

tatabányai Sarkantyúka Táncegyüttes, a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes, a kistarcsai Pannónia 

Táncegyüttes, a pomázi Kevély Táncegyüttes, a budakalászi Lenvirág Táncegyüttes, a budapesti Rege 

Táncegyüttes, a Fitos Dezső Társulat, a Szentendre Táncegyüttes és a győri Lippentő Táncegyüttes, a 

bécsi Délibáb Táncegyüttes, a Bozót Néptáncegyüttes 

   



  

Bózót Marcaltőn 

A program időpontja: 2021. augusztus 3.  
A program helyszíne: Marcaltő 
A program szervezője: GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: A GEMARA-SK tagsága 
 

A GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület projektzáró ünnepségén vendégszerepelt a Bozót 

Néptáncegyüttes kamara csoportja. Azért is fontos számunkra ez az együttműködés, mert Kiscsősz 

település is ebben a szervezetben élvezheti a vidékfejlesztési források hozadékát. Mind a Falu, mid 

pedig az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület számíthat a támogatásra ebből az irányból. Mi sem 

természetesebb, mint hogy ezt a magunk módján igyekszünk viszonozni. A félórás előadást nagy taps 

és elismerő gondolatok kísérték. 

 



KŐFESZT – Élő Forrás együttműködés 

A program időpontja: 2021.augusztus 6-7-8 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Veszprém Megyei Néptánc Egyesület 
Érintettek létszáma: 3.000 
Célközönség: Népművészet iránt érdeklődő közönség 
 

A néphagyomány komplex módon jelent meg idén a KŐFESZT programjában. A Balaton-felvidék egyik 

legjelentősebb fesztiválja idén felkereste a Veszprém Megyei Néptánc Egyesületet és az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesületet az együttműködés szándékával. Kővágóörsön, a sportpálya területét 

kaptuk meg programsorozatunk lebonyolítására. A három napos rendezvény kiválóan vizsgázott a 

szakmai, emberi és szervezetek közti együttműködések terén. A sokszínűség jellemezte a programot, 

melyben a gyermekek számára szóló játszóházak, kiállítások kézműves bemutatók, gasztronómiai 

értékek éppúgy megjelentek, mint a táncos, zenés színpadi előadások.  

Megyénk legtöbb néptáncegyüttese megmozdult erre az alkalomra és a két kiemelt napon, pénteken 

és szombaton is egész délutános gálákat adtak a csoportok. Bemutattuk a szűkebb térség népzenéjét 

és táncait is, vendégünk volt több zenekar, népdalénekes is. 

Különleges produkció volt a megye néptáncegyütteseinek közös táncszínházi előadása, mely a 

„Kurátor, vagy kurafi” címet viselte. A Boka Gábor által rendezett, Eötvös Károly írásai ihlette darab 

görbe tükröt állít a kultúrát felületesen ismerő, nagyzoló mai fiatal értelmiség elé. A darabban a 

megye szinte minden jelentős csoportja szerepelt, főszereplői Buzás-Jáger Anikó és Kovács Krisztián 

voltak, rendező Boka Gábor, táncmester-koreográfus Szabó Csaba volt. 

 



 

  

 

  

 

  

 

 



Színvonalas bodorfai Falunap 

A program időpontja: 2021. augusztus 14. 
A program helyszíne: Bodorfa 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Bodorfa Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 100 fő 
Célközönség: Bodorfa lakossága 
 

Bodorfa község éppen akkora, mint Kiscsősz, lakossága 100 lelket számlál. Polgármestere, Kardos 

Róbert kiváló fafaragó és az Élő Forrás tagja. Egyesületünket hívta segítségül a Falunap programjának 

összeállításához.  

A rendezvényen a színpadi program szervezésében működtünk együtt. Nagy sikert aratott a 

sátoraljaújhelyi Garagulya Gólyalábas Társulat utcaszínházi interaktív előadása. Ezt követően a 

Naszály Zenekar tartott koncertet, majd az Ő kíséretükkel a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes 

mutatta be műsorát, Verbunkok, pásztortáncok és legényesek a Kárpát-medencéből címmel. 

 

 

 



Ünnep Mezőszentgyörgyön 

A program időpontja: 2021. augusztus 19. 
A program helyszíne: Mezőszentgyörgy 
A program szervezője: Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
Célközönség: Mezőszentgyörgy lakói 
 

Az egyik legkisebb mezőföldi település hívta meg a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttest, hogy ünnepi 

előadásával gazdagítsa az államalapítás évfordulója és az új kenyér felszentelése alkalmával 

rendezett települési programot. A rendezvény polgármesteri ünnepi beszéddel és ökumenikus 

kenyérszenteléssel kezdődött, majd Együttesünk mutatta be egyórás műsorát. Kiváló zenekarunkban 

Porteleki László, Kalász Máté, Ifjú Fekete Antal, Kerékgyártó Gergely, Szabó Csobán Gergő muzsikált. 

A szíves vendéglátást méltó előadással igyekeztünk viszonozni. 

 

 

 

 



Nyilvános szakmai beszélgetés a Mesterségek 

Ünnepén 

A program időpontja: 2021.augusztus 21. 
A program helyszíne: Budapest, Vár 
A program szervezője: Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
Érintettek létszáma: 200 
Célközönség: Népművészet iránt érdeklődő közönség 
 

Rosonczy-Kovács Mihály házigazdaként szakmai előkészítőként is jegyzi azt a rendhagyó nyilvános 

beszélgetést, mely Budapesten, a Mesterségek Ünnepe „Felnőttmegőrző” Folkkocsmájában zajlott, 

augusztus 21-én délután, Népművészet és Kultúrdiplomácia címmel. A beszélgetésben Vincze Máté, a 

Londoni Magyar Kulturális Intézet igazgatója és Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület elnöke vett részt.  

A téma alapját a magyar népművészet, mint kapcsolatépítő tényező, mint kulturális erőforrás 

megjelenítése adta. Látnunk kell, hogy ez a hihetetlenül színes, gazdag és magas értékű kultúra képes 

hidakat képezni a világ nemzetei között és politikai hozadékai is vannak. A beszélgetők szerint 

kifejezetten jól áll a magyar népművészet helyzete a világban, erősödnek a közösségek és a diaszpóra 

is nagy gonddal őrzi a nemzeti kultúrát. 

 



Partnereink, támogatóink 

 

                   

 

                    

                                    

 


