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Kedves Olvasóink! 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület legújabb munkatársaként köszöntöm Kedves Olvasóinkat! 

Januári csatlakozásom óta szakmai igazgatóhelyettesként dolgozom az egyesületnél és bevallom, hogy 

minden elemét élvezem a munkának. Ahogy Hírlevelünk terjedelmén is látható, ismét rengeteg saját 

programot szerveztünk és számos más rendezvényen is részt vettünk. Serény munka folyik tehát nálunk, 

ahol bizony sokszor ki kell szakadni az iroda öleléséből és alkalmanként meg kell fogni a merőkanalat, 

besegíteni a konyhán, helyiségeket berendezni, terepre menni, hogy filmet forgassunk, vagy  

meglátogassunk néhány helyi vagy környékbeli idős lakost, akivel múltidéző beszélgetést folytatunk. 

Programjaink látványosak, általában nagy nyilvánosságnak örvendenek, azonban sok olyan munka is folyik 

a háttérben, amely értéket hordoz, és nagyon büszkék vagyunk rá. 

Elsőként említeném, hogy februárban az egyesület gondozásában megjelent Bolla Sándor verses kötete, 

amelyben az adorjánházi költő meglehetősen gazdag munkásságából válogattunk műveket. Úgy érezzük, 

hogy a verses gyűjteménnyel méltó emléket állítunk a tájegység egyik kiemelkedő alakjának. 

Egy másik folyamatban lévő projektünk egy Tájegységi Értéktár kiadvány napvilágra hozatala. Ebben a 

Hunyor-Marcal-mente tíz településének fellelhető szellemi és épített értékeit tárjuk olvasóink elé, egy kicsit 

más köntösben. A képekben gazdag albumszerű könyvben az említett falvakban végzett kutatómunka 

során fellelt történeteket, érzéseket, hangulatokat próbáljuk megjeleníteni. A kiadvány várhatóan nyár 

elején jelenik meg. 

A könyvvel párhuzamosan egy tájegységről szóló kisfilm forgatása is zajlik, amelyben szintén a két folyó 

által közrefogott településeket kívánjuk képi eszközökkel szemléltetni. Reményeink szerint a film alkalmas 

lesz bármelyik település méltó bemutatására. 

Infrastrukturálisan jelentős változás nálunk, hogy a Bivaly Csárda kinti tornáca üvegablakokat és ajtókat 

kapott, amellyel alkalmassá vált, hogy télen is komfortos körülmények között fogadjon vendégeket. Egy 

másik, örömteli esemény, hogy elkészült az új irodaházunk, amelyet mi Dani-házként emlegetünk. A 

szépen felújított épületben két iroda és egyéb közösségi terek teszik majd kényelmesebbé és hatékonyabbá 

a munkavégzésünket. A ház homlokzatát érdemes minden ide látogatónak szemügyre venni, hiszen Apáti 

Zoli barátunk rendkívül jó ízléssel álmodta és valósította meg az ott látható ornamentikát. Már nagyon 

várjuk, hogy az irodaházat néhány héten belül elfoglalhassuk. 

 

Kellemes Hírlevelünkben történő barangolást kívánunk mindenkinek! 

 

 Pintér Zoltán 

  

 



Egy emberöltő ünneplése 

 

A program időpontja: 2022. január 18. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 40 fő 
 
 
75 év egy ember életében mérföldkő, különösen akkor, ha ebből 52 évet a hívek szolgálatában tölt. Ezt 
emelte ki Kovács Norbert (Cimbi), az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke, amikor köszöntötte 
Bali Tibor atyát, Külsővat és még számos település, köztük Kiscsősz plébánosát a tiszteletére tartott 
meglepetés születésnapi mulatságon, amelyre az Egyesület Kultúrpajtájában került sor. 
 
Kiemelte továbbá, hogy az atya 75 éves kora ellenére fáradhatatlanul rója a falvakat, hogy időben odaérjen 
a misékre és hihetetlen energiával látja el szolgálatát. Mindenki szereti, legyen az gyermek, vagy felnőtt 
hívő. Ennek titka az atya közvetlen természetében, emberközpontú gondolkodásában rejlik. Kitért rá, 
hogy Tibor atya rendelkezik azzal a képességgel, hogy minden hívőhöz eljuttassa Jézus üzenetét. 
 
Ezután a megemlékezésre egybegyűlt hívek köszöntötték az ünnepeltet a tiszteletére átírt versekkel és 
személyre szóló, szívből jövő üzenetekkel, majd pedig egy hatalmas grillázstortával. Tibor atya 
meghatottan mondott köszönetet a megemlékezésért és elmondta, hogy számára örömet jelent a szolgálat, 
amelyet az is bizonyít, hogy nyugdíj mellett is szolgál. 
 
A meglepetés ünnepségre összegyűlt mintegy 30 vendéget ezután az Egyesület egy cigányzenével, 
nótázással egybekötött bivalypörköltre látta vendégül, ahol a magyaros ételek és italok mellett jó hangulatú 
baráti beszélgetésekkel múlatták az időt.  
 

 
 
 

 
 



Érték és élmény – Színház Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. január 19. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 70 fő 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Kultúrpajtája adott otthont a Sáfár Mónika színművésznő és 
színész barátai által előadott Hazaszállnak a füstkarikák című színdarab bemutatásának. A 2022. január 19-
én 18 órai programra mintegy 80 néző látogatott el, akik részint helyiek voltak, részint a környező 
településekről érkeztek, de voltak, akik Ajkáról és Pápáról látogattak el a műsorra. 
 
A program elején Kovács Norbert (Cimbi) az egyesület elnöke köszöntötte a közönséget. Köszöntőjében 
kitért a Déryné program kulturális missziójának jelentőségére, amely amellett, hogy hiánypótló szerepet 
tölt be, egyszerre közvetít értéket és élményt. Elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy ilyen kis vidéki 
településekre, mint Kiscsősz, közismert és nagyra becsült színészek hozhatják el a színházat.  
 
A köszöntő után Sáfár Mónika beszélt a színdarab keletkezési körülményeiről, amelynek összeállításában a 
személyes családi érintettsége ihlette meg. Elmondta, hogy édesapja 1956-ban, mindössze 18 évesen, 
elhagyta az országot és külföldre emigrált. A hazától távol töltött évei alatt azonban gyötörte a honvágy és 
szüleinek számos levelet írt, amelyben a Magyarországhoz való kötödését írta le. Ezeket a leveleket ő 
nagymamájától kapta meg és erre fűzte fel a színdarabot, amelyben az eredeti levelek mellett olyan írók, 
költők művei hangzottak el, mint Wass Albert, vagy Radnóti Miklós. A zenés színdarabban 
közreműködött a Madách Színház két színművésze, Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas, Kautzky Armand 
Jászai Mari-díjas, érdemes művész, valamint Jerger Balázs színművész és Laufer Szilvia az Operettszínház 
zongoraművésze. A mű méltán aratott nagy sikert a közönség körében, akik vastapssal jutalmazták az 
előadást. 
 
A műsort követően az Élő Forrás Egyesület egy falusi vendégtálra invitálta meg a közönséget, amelyet 
helyi termelők termékeiből állítottak össze és ahol a közönségnek alkalmuk nyílt egy jó hangulatú baráti 
beszélgetésre, ismerkedésre.  

 

  

 

 



Jubileumi konferencia a Hagyományok Házában 

 
A program időpontja: 2022. január 20-21. 
A program helyszíne: Budapest, Hagyományok Háza 
A program szervezője: Hagyományok Háza 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 

A folklór jövője: konstrukciók és adaptációk párhuzamos jelenléte  

 Január 20-21-én rendezték meg az idén huszadik születésnapját ünneplő Hagyományok Házában a 

Konstrukció, Rekonstrukció, Adaptáció című kétnapos néprajzi konferenciát, amelynek témája a hetvenes 

évek revival táncházi mozgalmai óta megtett út összegzése volt, illetve az is, hogy hogyan tovább az 

autentikus művészet megőrzése, bemutatása és az igényes adaptációk születésének útján.  

A Hagyományok Házában az intézmény fennállásának huszadik évfordulója alkalmából kétnapos 

tanácskozást rendeztek néprajzkutatók, kulturális antropológusok, művészetpedagógusok, népzenészek, 

néptáncosok, hagyományőrző kézművesek, viseletkészítők, mesemondók részvételével. 

Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke „Társadalmi beavatkozás a 

népművészettel” címmel tartott előadást. A beszélgetésbe forduló előadás lényege a kiscsőszi modell 

elemzése volt.  

 

Siker az Országos Ifjúsági Népi Kézműves 

Pályázaton 

 

2021-ben a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága újból 

szervezője és rendezője volt az Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat és kiállítás régiós 

programjainak. 

A programsorozatot 1995 óta kétévente hirdeti meg az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Hagyományok 

Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési 

Központ és a kézműves kategóriákat gondozó intézmények, szervezetek. A pályázat és a hozzá 

kapcsolódó programsorozat felmenő rendszerű. A program művelődési-, oktatási intézmények és 

népművészeti egyesületek együttműködésével valósul meg. 

A pályázatban kiemelkedően szerepelt az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagja, kézműves mestere, 

Illésházy Katalin. 

OINKP Közép-dunántúli régió díjazottjai között a Fejér Megyei NMI csoportos díját kapták: Kusnyáné 

Deák Zsófia, Illésházy Katalin és Szepessy Anna. 

A Közép-dunántúli Régióból vászonszövés kategóriában Illésházy Katalin az országos 

megmérettetésben I. díjat nyert. 

Az Országos Kiállítást 2022. január 25-én rendezték meg. 



 

 

 

Általvető a Hagyományok Házában 

 
A program időpontja: 2022. január 27. 
A program helyszíne: Budapest, Hagyományok Háza 
A program szervezője: Hagyományok Háza 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 

Kiscsősz, és az ott zajló hagyományőrző, kultúraápoló tevékenység volt a téma a Hagyományok Háza 

Általvető című beszélgető estjén. Sándor Ildikó, a program házigazdája és a beszélgetés vezetője 

kérdéseivel a kezdetektől a jelen időszak működéséig vezette a témát, így valóban sok részletre fény derült 

az Élő Forrás életéből. Kiemelt figyelmet kapott a hagyományos cigány kultúrát képviselő Fláre Beás 

zenekar, akik közel harminc éve alakultak zenekarrá, és töretlen sikerrel koncerteznek a mai napig. 

Varázslatos hangulat alakult ki a zeneszámok és témafelvető beszélgetés alatt. 

 

 

  



Farsangi csocsóbajnokság 

 
A program időpontja: 2022. február 10. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 25 fő 
 
A közösségi élet szervezése és ápolása az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiemelt célja. 
Programjainkon az érdeklődőknek alkalma nyílik, hogy aktív részesei legyenek azoknak, valamint a 
közösségi érzést is erősítsék magukban és környezetükben. Ilyen céllal szerveztük a Farsangi 
csocsóbajnokságot is, amelyre a farsangot megelőzően került sor a Pajtában, két asztalon. 6 csapat nevezett a 
versenyre, ahol a szabályok szerint mindenki mindenkivel két-két mérkőzést játszott. A mérkőzések addig 
tartottak, amíg az egyik csapat el nem érte a 10 rúgott gólt. A verseny nagyon jó hangulatban, rendkívül 
sportszerűen zajlott. Ennek során a résztvevők a versenyen túl jókat beszélgethettek egymással és a 
nézőkkel. 
 
A verseny eredményei: 

I. hely: Molnár Tamás – Molnár András 
II. hely: Gaschler Beáta – Kovács Norbert 
III. hely: Gecse András – Licsauer László 

 
 

 

                    

                        
 

Improvizáció és virtuozitás Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. február 11. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

A Pajtakult projekt keretében, február 11-én 19.00 órakor került sor a Cimbaliband új lemezének 

lemezbemutató koncertjére Kiscsőszön.  Az album nem véletlenül kapta a „Szabadon” címet, hiszen a 

dalokban rendkívül nagy szerepet kap az improvizatív hangszeres játék, amelyre az együttes kiváló zenészei 

garanciát adnak. A koncert idejére két vendégzenésszel kibővült zenekarban a fúvós, és pengetős 

hangszereken kívül a hegedű dominanciája volt megfigyelhető, mint a magyar népi zene fő hangszere.  



A lemezen az 5 nagy magyar tájegység – a Dunántúl, Alföld, Felvidék, Erdély, Moldova – jobbára régi 

stílusú népdalai kaptak helyet, de elhangzott néhány új stílusú is. A dalokra jellemző magyar stílusjegyeket 

megtartva, az együttes saját stílusában adta elő őket, jellegzetes Cimbaliband-es feldolgozásban. Az 

együttes vezetője, Unger Balázs, minden előadott dalhoz hozzáfűzött egy tréfás, tragikus, vagy épp szívet 

melengető történetet, ezzel is közelebb hozva azokat a közönséghez, amely a kiscsőszi Kultúrpajtát 

zsúfolásig megtöltötte. Az elképesztő energiával előadott, közel két órás koncertet a közönség vastapssal 

jutalmazta. 

A Pajtakult projekt 2021. szeptember 1-én indult útjára és 42 kárpát-medencei pajtát és csűrt fog össze. A 

célja, hogy a pajtákban folyó kulturális tevékenységeket összehangolja. A projekt résztvevői tavaly 

novemberben és decemberben mintegy húsz eseményt szerveztek a projekt keretein belül. A törekvést 

Támogatja többek között a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Művészeti 

Akadémia, a Szentendrei Skanzen és a Hagyományok Háza is.  

 

 

 

Farsangi Mulatság Kiscsőszön 

A program időpontja: 2022. február 12. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 250 fő 
 
Négy országból, mintegy 250 látogató vett részt Kiscsőszön a február 12-én megrendezett Farsangi 

Vígadalmon. Az egyik legősibb magyar hagyományhoz kötődő eseményt évről-évre megrendezi az Élő 

Forrás Hagyományőrző Egyesület. A program már pénteken este megkezdődött a Cimbaliband Szabadon 

c. albumának teltházas lemezbemutató koncertjével.  

Idén is, mint minden évben a program keretében került sor a farsangi disznóvágásra, amelynek keretében 

Dezső malac és két társa búcsút intett a földi létnek. A malacok feldolgozásában sok környékbeli barát 

részt vett, de a programra érkező vendégek is besegíthettek a munkálatokban, akiknek alkalmuk nyílt 

testközelből megtapasztalni, hogy milyen a hagyományos magyar disznóvágás. A programmal 

párhuzamosan az előzetesen regisztrált érdeklődők táncoktatáson is részt vehettek, amely a nagy 

érdeklődésre való tekintettel két csoportban történt. A mintegy 120 jelentkező délelőtt 3, délután 2 órás 

oktatás keretében, kezdő és haladó szinten vajdaszentiványi táncot tanulhattak. A haladó csoport oktatói 

Hajdú Flórián és Bíró Éva voltak, míg a kezdőket Jánosi Attila és Fehér Noémi instruálta.  

17 órakor a falu apraja-nagyja és a vendégek Kiscsősz főutcáján gyűltek össze a hagyományos farsangi 

felvonulásra. Boszorkányok, kéményseprők, egy pap, medve, medvetáncoltatók kísérték Vincét, a bolond 



mennyasszonyt és vőlegényét frigyük megkötésére, amelyre a falu központjában került sor. A tréfás 

ceremóniát népi rigmusok és a Düvő zenekar muzsikájával kísért csürdöngölő táncok színesítették. A 

felvonulást a kiszebáb égetése és tűzugrás zárta. Ezután 18 órakor a győri Regős Táncműhely fergeteges 

műsorára került sor a zsúfolásig megtelt Kultúrpajtában, amely zajos sikert aratott, csakúgy, mint az ezt 

követő disznótoros lakoma is. A vacsora után a programot farsangi mulatság zárta, amelyen a Düvő 

zenekar húzta a talpalávalót hajnalig. A rendezvényt, a korábbi évekhez hasonlóan, ismét nagy érdeklődés 

kísérte, ahol a népi kultúra iránt érdeklődőknek az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület által képviselt 

értékek közvetítésén túl alkalmuk volt minőségi közösségi rendezvényen részt venni és talán életre szóló 

barátságokat is kötni. 

   

 

 

  



Színjátszócsoport alakult Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. február 14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagymányőrző Egyesüle, Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 13 fő 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola régóta dédelgetett terve realizálódott 
2022. február 14-én, amikor megalakult az egyesület felnőtt színjátszó csoportja. A csapat a Sudri Társulat 
nevet választotta, ami tükrözi a csoport küldetését, stílusát. A 13 fővel megalakított társulatban helyi és 
környékbeli tagok szerepelnek a fiatal felnőttektől a nyugdíjas korúakig. Az csoport művészeti vezetője 
Pintér Zoltán 
 
A próbákat hétfőnként a Pajtában tartják és a tervezett előadások között főként vidám, népi, falusi 
színdarabok szerepelnek. A tagok a díszleteket is maguk készítik, de szívesen fogadják a segítő kezeket. A 
csoport nyitott, bárki becsatlakozhat korra, nemre való tekintet nélkül. 
A Sudri Társulat első előadására várhatóan május végén kerül sor. 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 



A magyar nyelv különlegessége – nyelvművelő 

előadás Karakószörcsökön 

 
A program időpontja: 2022. február 16. 
A program helyszíne: Karakószörcsök 
A program szervezője: Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Nagy érdeklődés kísérte Záhonyi András nyelvi estjét Karakószörcsökön. Az eseményre február 16-án 18 
órakor került sor a karakószörcsöki Faluházban. Az est a faluban nemrég alapított Civil Kaszinó 
szervezésében, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolájának támogatásával valósult 
meg. 
 
Az előadás elején Pintér Zoltán köszöntötte Záhonyi Andrást, röviden bemutatva munkásságát. Ezt 
követően Kovács Norbert Cimbi régi barátként méltatta az előadót, kiemelve, hogy az egyesület alapító 
tagjaként olyan régóta együtt dolgozik az egyesülettel, hogy szinte a részévé vált. Kiemelte, hogy Záhonyi 
úr volt az, aki mindig minden rendezvényen ott volt és építő jellegű kritikájával, tanácsaival és munkájával 
mindig segítette az egyesület tevékenységét. 
 
A könnyed hangvételű interaktív előadáson az előadó a magyar nyelv játékosságára hívta fel a figyelmet, 
amely nagyrészt a hangalak és a jelentés között fennálló kapcsolatnak köszönhető, amely annyira 
különleges a magyar nyelvben és nyelvünk egyediségének legfőbb letéteményese. Számtalan magyar és más 
nyelvekből vett példán keresztül illusztrálta, hogy mennyire speciális a nyelvünk, de mégis, az indoeurópai, 
de az ókori, ősi nyelvekkel összehasonlítva, mennyire logikus és áttekinthető a rendszere.  
 
Záhonyi András, a Magyar Nemzeti Írószövetség tagja felkészültségével, hatalmas tudásával, 
tapasztalatával és kiváló humorával megnyerte a nagyszámú közönséget, akik elismerő tapssal köszönték 
meg az előadást. A program zárásaként Honvédő Szandra polgármester asszony köszönte meg az 
előadónak a lebilincselő előadást Az est végén a Civil Kaszinó tagjainak és a résztvevőknek alkalmuk nyílt 
egy baráti beszélgetésre, ahol az előadóval megoszthatták gondolataikat és lehetőségük volt megvásárolni 
könyveit is. 
 
 

  
 

 



Látóút Kőszegen 

 
A program időpontja: 2022. február 17. 
A program helyszíne: Kőszeg 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 14 fő 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület látóutat szervezett Kőszegre 2022. február 17-én. Kőszeg és az 
egyesület évekre visszanyúló jól működő kapcsolatot ápol egymással. Mindkét település – Kiscsősz és 
Kőszeg is – tagja a Városok és Falvak Szövetségének, de kapcsolatukat a szövetségen kívül is ápolják. A 
programon az egyesület dolgozói vettek részt. 
 
A délelőtti érkezésünkkor Pócza Zoltán a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója 
fogadta a csoportot, majd városnézésre invitálta csoportunkat, amelynek keretében megtekintettük a 
belvárost és bejártuk a várat. A program során rengeteg érdekes információt hallhattunk a város és a vár 
történelméről. Emellett, a vár turisztikai szerepéről és a jövőben tervezett fejlesztésekről is szó esett. A 
várban egy 3D filmet tekintettünk meg a magyarság történelméről.  
 
Az ebédet követően a városházán Básthy Béla polgármester úr vendégei voltunk. A kerekasztal 
megbeszélésen egyesületünk és polgármester úr kölcsönösen beszéltek munkájukról, terveikről. Az 
eszmecsere során a lehetséges fejlesztésekről és a kölcsönös együttműködés további bővítési lehetőségeiről 
is szó esett.  
 
A városházi látogatás után ellátogattunk a városi temetőbe, ahol virágot helyeztünk el Dvorákné Kővári 
Anikó a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes örökös művészeti vezetője sírjánál. Megrendülten ért 
bennünket Anikó tavalyi halálhíre a vele, valamint a táncegyüttessel fennálló jó kapcsolat okán is, így 
természetes volt, hogy tiszteletünket tesszük a sírjánál. 
 
A napot az Alasz borászatban zártuk, ahol nagyon sok információt hallhattunk a helyi borászatok és a 
bortermelés helyzetéről, a borászokat érintő kihívásokról és tervekről. 
 

 

                         
 



Nemzetközi önkéntes csoport látogatása 

 
A program időpontja: 2022. február 25. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Régi partnerünk, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület szervezte azt a látogatást, melynek keretében 

nemzetközi önkéntesekből, kulturális szervezőkből álló, nagy létszámú csoport vett részt egy kiscsőszi 

látóúton. A nap programjában kiemelt szerepet kapott a közösségfejlesztési modell megismerése, melyet az 

Élő Forrás és a faluközösség együtt épített fel. A csoport megtekintette az elmúlt években létrehozott 

színtereket, helyi finomságokat kóstolt, melyeket az Egyesület tagjai készítettek. A körsétát követően 

vacsora és kulturális műsor következett. Az előadásban bemutatkoztak az egyesületünk táncosai, énekesei, 

kiemelve a gyerekeket, emellett hatalmas hangulatú koncertet adott a Fláre Beás zenekar. 

   

   

  



Üzenet haza – stúdiófelvétel Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. február 26-27. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagymányőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 16 fő 
 

Február 26-27-én lemezfelvételre került sor az Élő forrás Hagyományőrző Egyesület Kultúrpajtájában 

Kiscsőszön.  

A Fordulj Kispejlovam Táncegyüttes a Covid tilalom idején összeállított egy táncos darabot Üzenet haza 

címmel. A darab, amelynek címét Wass Albert azonos című műve adta, egy verssel és prózával színesített 

táncos darab, amely Wass Albert, Márai Sándor, Nagy László, József Attila írásainak üzenetére épül. Az 

előadás egy kárpát-medencei táncos barangolás, amely Gyimesből, a Kárpát-medence legtávolabbi magyar 

lakta régiójából, az ezeréves határ mellől indul és Sóvidéken, Mezőségen, Kalotaszegen keresztül 

Szatmárban elérve hazánk mai határát jelképezi, hogy a magyar kultúra nem ismeri el a határokat.  

A készülő kiadványt a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatta. A művészek úgy 

gondolták, hogy az egy éve nagy sikerrel zajló előadássorozat mellett közzéteszik a darab hangzóanyagát is, 

amely önmagában is megállja a helyét. A mintegy egyórás anyagban a tánchangok is jelen lesznek, ami így 

szinte ugyanazt a hangulatot adja vissza, mint a színházi előadás a képi világgal. Az Euromedia Digitális 

Hangstúdióban megvalósuló felvétel Cd-n és egyéb adathordozón is elérhető lesz a közönség számára a 

stúdiómunkálatok végeztével, idén tavasszal.  

Az előadás a Fordulj Kispejlovam Táncegyüttes 11 táncosára épül, akik a magyar néptánc élet kiemelkedő 

alakjai, profi táncosok, táncoktatók, egyetemi tanárok. A műben közreműködik a Zagyva Banda, Koncz 

Gergely, az ismert és elismert prímás, valamint Kovács Norbert ajkai színész.  

A darabot a közeljövőben számos magyarországi és határon túli magyarlakta településen is előadja az 

együttes. A tavaszi ungvári előadás ugyan meghiúsult a háború miatt, de március 15-én Budapesten az 

erzsébetligeti színházban nagy sikerrel szerepeltek. A jövőben Dunaföldváron, Adonyban, Pomázon kerül 

sor a műsor bemutatására.  A nyarat az együttes egy 5 előadásból álló erdélyi turnéval kezdi.  

 

 



 
Az internet veszélyei – 

előadás Kiscsőszön és a térség iskoláiban 
 
A program időpontja: 2022. március 1-2. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta, Kerta és Csögle általános iskolái 
A program szervezője: Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület, Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
Netezz biztonságosan! címmel tartott előadást Kiscsőszön a Kultúrpajtában a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat képviseletében Matusek Zsuzsanna. Az Országos Gyermekvédő Liga elnöke és a Safer Internet 

előadója az Internet veszélyeire és azok kiküszöbölésének lehetőségeire hívta fel a megjelent szülők, 

pedagógusok és érdeklődők figyelmét. Kiemelte, hogy mennyire veszélyes a közösségi média a gyermekek 

lelki és érzelmi fejlődésére és a téma kapcsán utalt a szülők és a pedagógusok kiemelt felelősségére is.  

A plasztikus képekkel, videó filmekkel és valós történetekkel illusztrált interaktív előadásban szó esett az 

influenszerek tevékenységéről, a feltöltött tartalmakkal járó felelősségről és lehetséges következményekről, 

valamint az ebből adódó problémák jogi hátteréről is.  A Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége, az 

Élő Forrás Hunyor, valamint a Hunyor Népfőiskola támogatásával megvalósuló előadás része volt egy két 

napos előadássorozatnak, amelynek keretében március 1-én a csöglei, március 2-án pedig a kertai általános 

iskolában 2-2 órában a diákoknak is tartott előadást a szakértő. A főként felsőbb évfolyamoknak szóló 

előadás különösen fontos, hiszen ők a témában leginkább érintett korosztály. Az iskolások mellett a csöglei 

óvódások számára is lehetőség nyílt részt venni egy nekik szóló foglalkozáson, mert, ahogy megtudtuk és 

érezzük is, az Internet helyes és biztonságos használatára való nevelést már kora gyermekkorban el kell 

kezdeni. 

 

 

  



Mesterkurzus Piliscsabán 

 
A program időpontja: 2022. március 4-6. 
A program helyszíne: Piliscsaba 
A program szervezője: Piliscsabai Táncház Egyesület 
Érintettek létszáma: 150 fő 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet is képviselve Kovács Norbert és Lőrincz Hortenzia tanítottak 

szászcsávási cigány táncokat a Piliscsabai Táncház Egyesület által szervezett, három napos 

mesterkurzuson. A programban gazdag hétvége résztvevői között bőven voltak erdélyi zenészek és 

táncosok is. A Küküllő-mente magyar páros táncait Varró Huba tanította, az élő zenei programokban a 

Heveder Zenekar és a Szászcsávási Banda tagjai muzsikáltak. A hétvége folyamán közel százötven 

résztvevő tanulhatta a tájegység népzenéjét, táncait. Az esti órákban Árendás Péter szakmai előadása és a 

Heveder Zenekar koncertje gazdagította a programot. A Heveder a csávási zenészeket is bevonta 

előadásába. Külön érdemes kiemelni, hogy Csángáló, az idős brácsás is szerepet kapott ebben a 

koncertben. 

 

  



 

Racka workshop-sorozat Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2021. október – 2022. május 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta 
A program szervezője: 1-ső Pesti Rackák, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 35 fő 
 

Különleges szakmai munkaforma zajlik több hónapon át Kiscsőszön, az 1-ső Pesti Rackák szakmai 

irányításával. Az alkalmanként kétnapos zenei együtt gondolkodásban az ismert zenekar tagjainak 

vezetésével állnak össze azok az újszerű, fúziós stílusú zeneszámok, melyek egy album megjelenését is 

megalapozzák. A Petőfi Kulturális Ügynökség által támogatott program lényege a hagyományos kultúra és 

az értékes, mai kornak megfelelő zenei világ közelítése. Egyfajta kísérlet, ami túlmutat a populáris zenei 

formák rövidtávú eredményein. Cél, hogy a fiatal résztvevők akár az egész életükre ható szakmai muníciót 

és iránymutatást kapjanak az ízléses zenei megközelítések kapcsán.  

 

 
  



Balla Zoltán AMI regionális Ki Mit Tud 
vetélkedője 

 
 
A program időpontja: 2022. március 12. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta 
A program szervezője: Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 

Előzmények, verseny célja: 
 
Az első „Ki Mit Tud” azért jött létre, hogy a Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola meglévő 
feladatellátási helyein versenyeket szervezzünk. A cél egyrészt az volt, hogy jobban megismerjék művészeti 
iskolánkat, másrészt szerettünk volna lehetőséget biztosítani azon diákok számára, akik nem tudnak eljutni 
versenyekre, de szívesen megmutatják miben tehetségesek.  
 
2022. március 12-én kezdetét vette a III. Ki Mit Tud Kiscsőszön, amely a Balla Zoltán Alapfokú 

Művészeti Iskola szervezésében valósult meg. A verseny 13 órakor kezdődött el ahol 4 kategóriában 29 

produkciót láthattak a nézők. 

Kategóriák: 

1. Ének: 8 produkció 

2. Vers: 6 produkció 

3. Tánc (néptánc, divattánc): 4 produkció 

4. Népzene: 11 produkció 

 

A zsűri tagjai:  

Fajkusz Attila zenetanár – zsűri elnöke 
Ramasz László táncoktató - néptánc, divattánc 
Boros Oszkár – vers, mese 

 

Négy kategóriában arany, ezüst, bronz helyezéseket kaptak a versenyzők. A díjak mellé Apári Zoltán által 

készítette egyedi kerámia tálakat, fakorongokból készült medálokat, valamint a Balla Zoltán AMI logójával 

ellátott emlék plakettet vihettek haza a verseny díjazottjai.  

Helyezések: 

Ének kategória 

I. hely (ARANY)   Kövi Veronika, Kövi Dóra – Csögle 

II. hely (EZÜST)  Bognár Boglárka, Csögle 

III. hely (BRONZ)    Gaál Hanna, Lócsi Hanna – Csögle 

      Vers kategória 

I. hely (ARANY)   Hári Ádám – Somlóvásárhely 

II. hely (EZÜST)   Kovács Zoé – Somlóvásárhely 

III. hely (BRONZ)   Mecséri Adrienn – Csögle 



      Népzene kategória 

I. hely (ARANY)  Vidolin zenekar - Noszlop 

II. hely (EZÜST)    Kósa Patrik – Csögle 

III. hely (BRONZ) Vrábel János Sebestyén- Győr 

      Tánc kategória 

I. hely (ARANY) Tulipán néptánc csoport - Csögle 

II. hely (EZÜST)    Károlyi Brendon - Somlóvásárhely 

III. hely (BRONZ) Buzás Vendel - Csögle 

Különdíjak:  

Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége – lovaglás - Topár Zsolt felajánlása 1 fő/ 4 alkalmas 

lehetőség 

Nyerte:  Székely Szonja Laura - Csögle  

MisztIQum ajándék– 1 fő ingyenes belépő 

Nyerte:  László Levente - Somlóvásárhely  

Veszprémi Állatkert - 2 fő ingyenes belépő 

Nyerte:  Pál Kincső - Somlóvásárhely 

Sobri Jóska Kalandpark – 6 fő ingyenes belépő 

Nyerte: Piliscsaba: Nagy Emese, Ádám Véda, Simon Janka, Simon Soma, Monostori Mirkó, Monostori       

Ábris 

Karakószörcsök Polgármesteri Hivatal ajándékcsomagja 

Nyerte:  Horváth Milán, Egyed Rajmund – Somlóvásárhely 

A vándordíj boldog nyertese: 

Pintér Péter Imre – Pázmánd 

 

  



Közösségfejlesztés a Fláre Beás együttessel 

 
A program időpontja: 2022. március 18; április 8. 
A program helyszíne: Karakószörcsök 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola a Kulturális közösségfejlesztési 
program a cigány kultúra segítségével (EMT-TE-B-A-21-0039) című pályázatának keretében került sor 
a Fláre Beás együttes interaktív koncertjére és oktatására Karakószörcsökön. A két esemény 
alkalmával az együttes autentikus roma dalokat adott elő magyarul és beás nyelven. A virtuóz 
zenei előadást követően a csapat tagjai a helyszínen résztvevő gyerekeknek és felnőtteknek 
előadást tartottak a roma kultúráról. A rendezvény keretében a nézőknek alkalmuk nyílt 
megszemlélni és kipróbálni az együttes hangszereit, köztük a roma zene elengedhetetlen kellékeit, 
a gitárt, a kannát és a kanalat. A tagok bemutatták, hogyan kell megszólaltatni azokat, majd a 
vendégeknek is lehetőségük volt egy kicsit zenélni. A nagy érdeklődéssel kísért program a jövőben 
további foglalkozásokkal folytatódik. 
 

 
 

  



Veszprém Megyei Bábos Találkozó a 

Hunyorgók Bábegyüttessel 

 
A program időpontja: 2022. március 19. 
A program helyszíne: Veszprém 
A program szervezője: Pápai Művelődéstörténeti Társaság 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
Sok év előkészítő munkája eredményeként szervezték meg a Veszprém Megyei Bábos Találkozót az Agóra 

Kulturális Központban. Pápai Művelődéstörténeti Társaság szervezésében lezajlott eseményen hat 

bábcsoport, mintegy 90 bábosa, valamint kísérőik vettek részt. A négy veszprém, valamint két zala megyei 

csoport között szerepelt a népfőiskolánk Hunyorgók Bábegyüttese, akik a Bulámbuk című darabbal vettek 

részt a rendezvényen, ahol nagy sikert arattak. A darabot betanította és az együttes művészeti vezetője 

Honvédő Szandra és Farkasné Tóth Bettina. A program végén a Pegazus Színház két művésze Végh Zsolt 

és Sarkadi Nagy László értékelte a darabokat. Az eseményt támogatta a Nemzeti Művelődési Intézet 

Veszprém Megyei Igazgatósága. 

A jó hangulatú rendezvényre mintegy 30-an kísérték el bábcsoportunkat. 

  

 

Minta Látóút Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. március 20.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: NMI, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 10 fő 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága minta látóutat szervezett Kiscsőszön a 
hagyományfaluban. Az eseményen közösségszervezők vettek részt, akiknek alkalmuk nyílt megismerni 
Egyesületünk munkáját. A program során bejárták az Egyesület közösségi helyszíneit, beleértve az 
Alkotóházat, a Pajtát, csárdát, Táncházat, a szálláshelyeket, a viseleti kiállítást, a cifra szobát és a birtokot. 
A nap folyamán a kollégák betekintést nyertek a szervezet közösségépítő folyamataiba, a hagyományőrző-
közművelődési tevékenységébe, valamint az azzal járó infrastrukturális, logisztikai és egyéb szervezési 
feladataiba.  
 



A látóút során a szakemberek lovaskocsis kiránduláson járhatták be a birtokot és alkalmuk nyílt autentikus 
palatkai népzenét is hallgatni. 
 

 

Világsztár Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. március 31.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Duna Televízió 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
A Duna Televízió Partitúra című műsorának egy részét forgatták Kiscsőszön 2022. március 31- én.  A 
Novák Péter rendezésében zajló műsor műsorvezetője Miklósa Erika és Batta András, akik a népes stábbal 
együtt szintén ellátogattak hozzánk.  
 
A forgatás során profi körülmények között került sor a felvételekre, amelyben bemutatkozott a 
hagyományfalu és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A felvétel során interjút készítettek a Fláre 
Beás együttessel és a Fordulj Kispejlovam Táncegyüttes is bemutatkozott a Táncházban.  
 

 

Adományok a háborús menekülteknek 

 
A program időpontja: 2022. április 8. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Écs 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Cifra Műhely 
Érintettek létszáma: több száz fő 
 
Az orosz-ukrán háború miatt hazánkba menekültek megsegítésére szervezett gyűjtést az écsi Cifra Műhely, 
amelyben az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület logisztikai segítséget nyújtott. Egyesületünk segített a 
szállítandó adományok gyűjtésében, Kiscsőszön. A szállítmányban tartós élelmiszer, tisztálkodó és tisztító 
szerek, babaholmik és sok olyan mindennapi élethez szükséges dolog szerepelt, amely nagy segítség a 
rászorultaknak.  
 
A szállítmány részét képezte Kamond község testvértelepülése Palágykomoróc (Kisszelmenc) részére 
gyűjtött adománya, amelyet szintén Egyesületünk szállított el Écsre, ahonnan a Cifra Műhely eljuttatta a 
rászorulóknak. Köszönet mindenkinek az önzetlen segítségért. 
 

 



 

„Végy karjaidba idő…” – Előadói est a Déryné 

program keretében 

 
A program időpontja: 2022. április 14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 
Horányi László Jászai-díjas színművész, az Esztergomi Várszínház igazgatója előadásában került 

bemutatásra a Végy karjaidba idő című összeállítás Kiscsőszön, a Kultúrpajtában. A Déryné 

program keretében műsorra tűzött előadói esten Sinka István verseinek színpadi és zenés 

adaptációit hallhatta a közönség. Sinka István egy méltatlanul elfelejtett költőnk, akiknek művei 

egyszerre hordozzák a világ megértésére való törekvést és a vidéki, pusztai magyar élet iránti 

vonzalmat és rajongást. 

Horányi László a szerző versein keresztül, egyéni értelmezése szerint kiválóan jelenítette meg a 

költő vívódásait, örömét, szorongásait. A vetítéssel kísért előadás során a nézőknek alkalmuk nyílt 

elmélyedni a költő és a művész által megteremtett világban és egy kicsit távol kerülni a minden 

napok gondjaitól. 

Az est nagy sikert aratott és elnyerte a közönség tetszését, akiknek a műsor után alkalmuk nyílt 

beszélgetni Horányi úrral. 

 

 

 
 
 



 

Húsvéti családi nap Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. április 18.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 150 fő 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület családi napot szervezett Húsvét hétfőjén Kiscsőszön. A 

közösségépítést megcélzó program a locsolás végeztével, 14 órakor kezdődött családi mesterségpróbákkal 

az Alkotóházban. A program során a résztvevők régi magyar mesterségekkel ismerkedhettek meg, 

bábokat, kerámia tárgyakat készíthettek. Eközben 15 órakor a Hagyományok Háza felhívása alapján, a 

Világtáncház keretében kalotaszegi táncot táncolhattak a jelentkezők, Érdekesség volt, hogy nem volt 

koreográfiai megkötés, mindössze egy 8 perces szabad tánc.  

A táncházat követően kezdődött a Kolompos Együttes Ma van Húsvét napja című családi koncertje és 

táncháza. A programot rendkívül nagy érdeklődés kísérte. A zsúfolásig megtelt Pajtában az együttes 

fergeteges műsort adott, amelyben elrejtettek egy kis oktatást is, hiszen a résztvevő gyerekeknek 

bemutatták hangszereiket is. Az interaktív koncerten sok gyermekjátékba, táncos, mozgásos feladatba 

vonták be a gyerekeket. A hangosításról ismét Kaszpi és az Euromédia Stúdió gondoskodott. 

A koncert után a karakószörcsöki Hunyorgók Bábegyüttes Bulámbuk című bábelőadását tekinthették meg 

vendégeink. A Veszprém Megyei Bábos Találkozón bemutatott darab nagy sikert aratott a „hazai” 

közönség körében is, hiszen percekig tartó vastapssal jutalmazták az előadókat. 

18 órakor a Húsvéti Csocsóbajnokság vette kezdetét. A szabályok szerint minden csapat 10-10 piros 

tojással vehetett részt a megmérettetésen. A mérkőzések végeztével a vesztes csapatnak 2 db tojást kellett 

adnia a győztesnek. Amelyik csapatnak elfogyott a tojása, kiesett a versenyből. A 9 csapat részvételével 

megrendezett esemény végeredménye az alábbiak szerint alakult: 

I. hely: Tesók (Molnár Tamás, Beke Róbert)   22 tojás 
II. hely: Csót SE (Birkás Máté. Tóth Buda)  18 tojás 
III. hely: Lecsókolbász (Licsauer László, Licsauer Balázs) 16 tojás 

 
A nap folyamán a részvevőknek alkalmuk nyílt a magyar népi hagyományokba való betekintés és 
hagyományőrzés mellett valódi értékkel bíró közösségben eltölteni egy vidám délutánt. 
 
 
 



 
  



Látogatás az erdélyi XXII. Kékiringó Néptáncfesztiválon 

 
A program időpontja: 2022. április 21-24. 
A program helyszíne: Székelyudvarhely 
A program szervezője: Kékiringó Néptáncegyüttes 
Érintettek létszáma: több száz fő 
 
2022. április 21-24. között került sor a XXIII. Kékiringó Néptáncfesztiválra, amelyen az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület is részt vett, műsorral is képviseltette magát. A Székelyudvarhelyen 
hagyományosan megrendezésre kerülő esemény a pandémia után széles nyilvánosság előtt a megszokott 
rendben zajlott. 
 
Egyesületünk mindhárom tánccsoportja (Bozót, Rekettye, Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes) részt vett a 
fesztiválon. A csütörtök esti érkezést követő napon a vendég tánccsoportok részére néprajzi kirándulást, 
valamint kézműves foglalkozásokat szerveztek. A 18 órakor kezdődő programsorozatot a házigazda 
együttes műsora nyitotta, amelyet egyesületünk tánccsoportjainak fellépése, valamint az Ördögborda 
Néptáncegyüttes (Balánbánya) Bukovina, mit vétettem? című előadása követett. Az est folyamán a nézők 
meghallgathatták István Ildikó és csapata koncertjét és részt vehettek egy borkóstolón Heit Lóránd 
borásszal. A pénteki, nyitónapi programot 21 órától táncház zárta. 
 
Április 23-án szombaton a vendégcsoportok részére kirándulást szerveztek Szejkére a Mini Erdély Parkba. 
A Székelyföldi Legendárium csapata által megálmodott parkban meglátogathattuk az Orbán Balázs 
Múzeumot is.   
16 órakor a meghívott tánccsoportok Márton Áron térről induló népviseletes felvonulását, majd 17 órától 
az együttesek ünnepi műsorát tekinthették meg az érdeklődők. A műsort a Magyarpalatkai Banda 
koncertje, valamint az Udvarhelyi Fiatal Fórum nagytermében 21 órától kezdődő táncház színesítette. 
 
A fesztivál vasárnap zárult, egyesületünk is ekkor indult haza. A program nagy élmény volt mindenki 
számára, nagyon hasznos és kellemes kirándulás volt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kiss István Emlékest és APTE együttlét 

 

 

A program időpontja: 2022. április 30. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma:70 fő 
Célközönség:az Ajka-Padragkút Táncegyüttes régi és jelenlegi tagjai 
 

 

Az Ajka-Padragkút Táncegyüttes kiemelkedő alakja, „kovászembere” volt Kiss István. A csoportban való 

aktív részvétele nagyban segítette a közösség összetartozásának erősítését, az új tagok beilleszkedését. Az 

aktív táncolás befejezése után is sokat tett azért, hogy a környezetében élő embereket összetartsa, 

közösséggé formálja. Népszerű volt az Origami hajtogatásban, sokakat ámulatba ejtett az ügyesen, 

precízen elkészített figurák sokfélesége, amelyeknek hajtogatási technikáját fejből tudta és szívesen 

tanította meg másoknak is. 

Tavaly, 58 éves korában hunyt el. Rá emlékeztünk az Ajka-Padragkút Táncegyüttes azon tagjaival, akik 

ismerték és munkásságát, személyiségét, az együttesben betöltött szerepét pedig megismertettük azokkal, 

akik nem találkozhattak vele. 

A közösségi főzés után májusfa állításra került sor, majd közös tánccal folytatódott a megemlékezés. Az 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület bemutatása után az Ajka-Padragkút Táncegyüttes jelenlegi tagjai és 

a Bozót Táncegyüttes mutatta be fergeteges műsorát. Az előadás közös moldvai táncházzal zárult, amelyet 

az Együttes Senior csoportja mutatott be. Az együttlét a műsor után is remek hangulatban folytatódott. 

 

 

 

 

 

 



Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 
8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 7. tel.: +36-20-3786459 

 
Bakony-Somló Népművészeti Találkozó  

Devecser, 2022. június 4. 
 

Kedves Barátaink, Néptáncegyüttesek! 

Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre és az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület 2022-ben ismét meghirdeti a Bakony-Somló Népművészeti Találkozót.  

Ezennel meghívunk benneteket 2022. június 4-ére, Devecserbe a Bakony-Somló 

Népművészeti Találkozóra!  

A rendezvény helyszíne a devecseri Művelődési Központ melletti rendezvény téren lesz, 

szabadtéri színpadon.  

A felnőtt és ifjúsági táncegyüttesek műsorát a kora esti órákban tervezzük, előtte zenekari 

egyeztetést biztosítva. Minden együttestől egy-két színpadi táncszámot kérünk, maximum 20 

perc együttes időtartamban.  

A rendezvény folyamán Kalász Máté és zenekara lesz segítségünkre. A zenekar vállalja, hogy 

az előre, időben megküldött felvételek alapján felkészül a műsorra, és lekíséri az 

együtteseket. Ezért díjazást nem kérünk, a zenekar díját a rendezvény keretében térítjük.  

A színpadi programok 14.00-tól 20.00 óráig zajlanak majd. A programban Berecz András, 

Navratil Andrea és Demeter László is ünnepi műsorával. terveink szerint rövid időre 

megjelenünk a város Trianon megemlékezésén is. 

Programunkat szabadtéri táncházzal zárjuk. 

Jelentkezéseiteket a honlapunkon található jelentkezési lap visszaküldésével, 2022. május 

15-ig várjuk! 

A kiscsőszi és devecseri szervezők nevében üdvözlettel:  

                                                                                                                  Kovács Norbert Cimbi 

 

                            

             


