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Táj-Érték-Együttműködés díjat kapott az Élő 

Forrás Hagyományőrző Egyesület 
 
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás alkalmával, ünnepélyes keretek között kapta 
meg egyesületünk az OMÉK Táj-Érték-Együttműködés díját. Az elismerést egyesületünk térségi 
társadalomfejlesztési és kulturális tevékenységéért  ítélték oda. A díjat Dr. Fazekas Sándor, Dr. Varga 
Mihály miniszter urak és Dr. Kövér László házelnök úr adta át. 
 

 
 



Hírek a közelmúltból 
Hagyományőrző Napok 

Két napos tematikus kirándulás a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0067 támogatási program keretében 
 
A program időpontja: 2015. augusztus 20-21. 
A program helyszíne: Budapest, Szentendre 
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek száma: 98 fő 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0067 jelzéssel futó programja 
keretében három partner intézményből hívta meg azokat a gyerekeket, akik augusztus 20-21-én két 
napos kirándulás keretében ismerkedhettek a magyarság hagyományával. 
A Noszlopi Általános Iskola, a Gógánfai Általános Iskola és a Somlóvásárhelyi Általános Iskola zömmel 
hátrányos helyzetű gyermekei közül utazhatott összesen kilencven fő az eseményre. A két nap alatt 
Budapest környékének hagyományápolásban és régi értékekben gazdag helyszíneit, eseményeit 
látogattuk végig. Kísérőként nyolc felnőtt pedagógus vett részt az utazáson, melyet két nagyméretű 
autóbusszal szerveztünk. Az időjárás kezdetbe nem kedvezett, de Budapestre érve azt tapasztaltuk, 
hogy az esőfelhők lassan elvonultak, így megkezdhettük programunkat. 
A Világörökség részét képező Citadella és a Szabadság Szobor megtekintése után a Citadella 
magaslatáról gyönyörködhettünk Budapest csodálatos látványában. 
A programot a Budai Várban a Várkert Bazárban és a Vár felső területein zajló Mesterségek Ünnepe 
rendezvény meglátogatásával folytattuk. A Mesterségek Ünnepe a magyar kézműves világ 
legnagyobb országos rendezvénye. A legkülönbözőbb kézi mesterségek képviselői több ezren gyűlnek 
össze, hogy tudásukat bemutassák, portékáikat értékesítsék.  
A gyerekek gyönyörködhettek a fazekasok, kovácsok, bőrművesek, textilesek remekeiben, 
kikapcsolódhattak a hagyományos kellékekkel, szórakoztató eszközökkel felszerelt játszótéren.  
 
Esti programunk Szentendre belvárosának és a Duna Korzónak a megtekintése volt. A gyönyörű 
hagyományos építésű épületek és a rengeteg népi értéket árusító üzletek nagyon érdekesek voltak a 
gyerekek számára. 
 
Másnap a Szentendrei Skanzen volt a fő úti cél, ahol a XX. század elején készült régi kisvonattal 
kalandozhattunk Magyarország tájegységei között. Külön figyelmet fordítottunk a Bakony-Balaton-
felvidék házaira és az ott zajló programokra.  
A mesék világából merített rendezvényeken is részt vettünk, melynek megkoronázása a vízimalom 
elindítása volt. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a malom működésének folyamatát. 
A skanzenben szinte az egész nap eltelt, így egy kései ebéd után hazaindultak a kirándulók, akik 
hálásak voltak a díjmentesen kapott ünnepi programért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 
 

   
 
 

   

 
 
 



Szentendre és Győr táncos gyermekei együtt 
táboroztak 

 
A program időpontja: 2015. augusztus 22-26. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Lippentő Egyesület 
Érintettek száma: 140 fő 
 

Két országosan ismert néptánc pedagógus, előadóművész Kocsis Enikő és Fitos Dezső szervezte azt a 

nagyszabású néphagyomány tábort, amely augusztus 22-től 26-ig zajlott Kiscsőszön. Közel 

százharminc gyermek jött el hozzánk szülők és pedagógusok kíséretében, hogy új táncanyagok 

mellett az élhető néphagyomány érdekességeivel is megismerkedjenek. A kiváló hangulatú táborban 

különböző mellékprogramok lazították, tarkították a táncoktatásokat. Játékos vetélkedők formájában 

népi színdarabok, ruhabemutatók sportjátékok kerültek a programsorozatba. Esténként 

táncházakban adhattak számot tudásukról a gyerekek. 

A tábor résztvevői a győri Lippentő és a Szentendre táncegyüttes tagjaiból szerveződtek össze. 

Mestereik a tábor fő anyagaként Vajdaszentiványi táncokat tanítottak nekik. A gyerekek élményekkel 

telve és a jövőbeni találkozás reményében köszöntek el egyesületünk munkatársaitól. 

 

 



Szentendrétől Kiscsőszig 

Szinte már „hazajáró” vendégeink a Szentendre Táncegyüttes tagjai 
 
A program időpontja: 2015. augusztus 26-30. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Interaktív Faluház 
A program szervezője: Szentendre Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek száma: 40 fő 
 
Kiscsőszön tartotta tánctáborát a Szentendre Táncegyüttes, melynek vezetői Kocsis Enikő és Fitos 

Dezső. A kiváló tánccsoport nagy energiákat fektet a táncok autentikus megformálásába, a 

motívumok hiteles formájukban való kigyakorlására és a tánctechnikai alapok megtanulására. Ennek 

jegyében telt az öt napos tábor, melynek keretében természetesen lehetőség nyílt a Somló borainak 

megkóstolására is. Somlói kirándulásunkon Nagy Rezső és felesége, somlószőlősi bortermelők voltak 

vendéglátóink, akik kiváló borokkal, zsíros kenyérrel és barátságos vendégfogadással tették 

emlékezetessé az estét. 

    

 

A Népművészet Ifjú Mesterei tartottak ünnepi 
táncelőadást Veszprémben, a Megyeházán 

 

„Veszprém Megye Értéke” emlékplakettet kapott az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület 

A program időpontja: 2015. augusztus 25. 
A program helyszíne: Veszprém, Megyeháza 
A program szervezője: Veszprém Megyei Értéktár Bizottság, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek száma: 200 fő 
 



Nagyszabású ünnepség keretében kerültek átadásra Veszprémben a „Veszprém Megye Értéke” 

emléklapok és plakettek. A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság azokat a szervezeteket, települési 

önkormányzatokat és értéktár bizottságokat hívta meg, amelyek részt vettek a Megyei Értéktár 

felállításában, felkutatták, dokumentálták és felterjesztették az értéktárban jelenleg szereplő 

értékeket. Egyesületünk a Népművészet Ifjú Mestereinek és Mestereinek szellemi és tárgyi 

munkásságát terjesztette sikerrel a bizottság elé. A szervezők felkérésére Egyesületünk állította össze 

a rendezvény gálaműsorának egy részét, melyben több ismert táncos is szerepelt, akik közül négyen a 

Népművészet Ifjú Mestere kitüntetéssel is rendelkeznek. 

 

Tanévkezdő néptánc bemutatók és gyermek 
táncházak 

 
A program időpontja: 2015. szeptember 1-10. 
A program helyszíne: Veszprém-Vas megye kistelepülései 
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek száma: 3000 fő 
 

Egyesületünk tagjai, kollégáink és az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai közösen járták 

a kistelepüléseket az elmúlt hetekben. Célunk, hogy a magyar néptáncot, mint közösségteremtő 

kikapcsolódási formát népszerűsítsük az általános iskolás gyermekek körében. A meghívó 

intézmények teljes tanulói létszámmal vettek részt a látványos bemutatókon, melyeket közös 

táncmulatság is követett. Több intézményben kiegészítő programokat is tartottunk. Népi 

sportjátékokat játszhattak a gyerekek Kádár Ignác vezetésével, Honvédő Szandra a környezettudatos 



szemlélet erősítését célzó játékos programokat tartott. Egészséges életmódra nevelő programunk 

keretében a ház körül megtermő gyümölcsökből, zöldségekből, házi tejtermékekből, sajtokból 

tartottunk kóstolót. Boros Oszkár az informatikai eszközök használatának módjain keresztül mutatott 

táncfilmeket, muzsikákat, népi fotókat a gyerekeknek.  

A színes foglalkozások megalapozzák idei művészeti iskolás osztályaink megfelelő létszámú 

elindulását is. 

A programokkal érintett települések: Devecser, Jánosháza, Sümeg, Noszlop, Gógánfa, Csabrendek, 

Káptalanfa, Boba, Kerta, Csögle, Ostffyasszonyfa, Somlóvásárhely  

  

  

Természet-közeli tábort tartott nálunk a 

Homokbödögei AMI 

 
A program időpontja: 2015. szeptember 14-17 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Homokbödöge AMI, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek száma: 40 fő 
 
Negyvenfős gyermek csoport látogatott Kiscsőszre a Homokbödögei Alapfokú Művészeti Iskola 
tanítványai közül.  Tanáraik, Bors Éva és Ihász László négy napon át tartottak számukra játékos sprot 
foglalkozásokat, táncos mozgás órákat, szakmai előadásokat. A néptánc kiválóan alkalmas arra, hogy 
a testet karbantartsa, emellett a szellemet is frissítse, hasznos információkkal bővítse a gyermekek 
tudását. A táncos foglalkozásokat Mesics György és zenekara élő zenei kísérettel koronázta meg. 
Természetesen nem maradhatott el a lovas kocsis erdei túra sem, ahol a hagyományos gazdálkodási 
formák megismerése mellett növény felismerési verseny, ügyességi sorverseny gazdagította a 
programot. 



„Együttélésben” 
Képzés és kisfesztivál volt Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2015. szeptember 19-20. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Interaktív Faluház 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek száma: 250 fő 
 
Lassan érkeztek a jelentkezések a nagy lelkesedéssel szervezett képzésre és hétvégi rendezvényre. 
Néhány héttel a rendezvény előtt aggodalommal vártuk a nehezen érkező jelentkezéseket, melyek 
végül a vártnál is nagyobb számban érkeztek be a programot megelőző napokban. Az 
„Együttélésben” címmel szervezett szakmai program nagyon sikeresen zajlott.  
A program célja a cigány és magyar kultúra közötti átjárhatóság, kapcsolat megvilágítása, egymás 
hagyományának megismerése volt.  
Az eseménysorozat több programterület összekapcsolódásával valósult meg. A vezérszál a 
néptáncosoknak szóló két napos táncképzés volt, amelyre közel hatvan fő jelentkezett. A 
cigánytáncairól és cigányzenéjéről világszerte híres erdélyi Szászcsávás település és a magyar 
verbunkjáról, csárdásáról jól ismert szatmári Nagyecsed település mutatkozott be a programon. A 
reflektorokat azonban most fordítva állítottuk be, így Szászcsávásról a helyi magyarok táncát, 
Nagyecsedről pedig a cigányság motívumkincsét ismerhették meg a résztvevők. 
A képzés mesterei az említett anyagok kiváló ismerői voltak. A szászcsávási magyar táncokat 
Gyémánt Ádám és Gyémánt-Csontos Lívia tanította. A fiatal táncosok nemrég érdemelték ki a 
Népművészet Ifjú Mestere címet ennek a táncnak a kutatásáért, magas színvonalú bemutatásáért.  
A nagyecsedi cigány táncokat Balogh Katalin (Katesz) és Szoboszlai Balázs tanította. Balogh Katesz a 
híres nagyecsedi zenész-táncos Balogh Béla lányaként életelemeként hordozza a cigánytánctudást. 
Párja, Szoboszlai Balázs a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze, kiemelkedő tudású táncos. 
Mindkét mesterpár nagy lendületű, kiváló hangulatú oktatást végzett. A táncok két órás ciklusokban 
váltották egymást, így minden résztvevőnek lehetősége nyílt mindkét táncanyag megismerésére. 
Napközben a szűkebb térségünk lakói is belátogattak hozzánk, hogy a régi élet praktikáiról 
használható értékekről beszélgessenek a fiatalokkal. Végh Lajos bácsi történetekkel szórakoztatta a 
vendégeket, Kovács Tiborné a gyógynövények és a belőlük készíthető teák áldásos hatását 
ismertette. Természetesen el is készítette a bemutatott teákat, melyeket megkóstoltak a résztvevők. 
 
Délután megérkeztek a hagyományőrző zenekarok, táncosok. A szászcsávási zenét a magyar népzenei 
életben a leghitelesebben az Üsztürü zenekar ismeri. Tagjai (Major Levente, Szász József, Szász 
Lőrinc) székelyek, akik ma már Magyarországon élnek, de szívükben és zenei tudásukat tekintve ma is 
székelyföldiek. A zenekar élő zenével kísérte a délutáni oktatást, mely új színt hozott a programba.  
A cigány zene egyik közismert képviselője az Etnorom zenekar. A banda az egykori Kalyi Jag együttes 
két alapítójának jelenlegi formációja. A délutánis cigánytánc oktatást ők is élő muzsikával kísérték. 
A kora esti órákban szászcsávási népdalokat tanult a társaság. A dalokat Nyitrai Marianna hozta el 
nekünk, aki énekesként erre az anyagra kapott Népművészet Ifjú Mestere kitüntetést. 
 
Szombaton este nyolc órától gálakoncert következett. A koncerteket az Etnorom kezdte. A fergeteges 
hangulatot Balogh Katesz és Szoboszlai Balázs nagyecsedi tánca fokozta. Ezt követte az Üsztürü 
zenekar muzsikája, melyhez szintén társult két táncos produkció. Meghívtuk a székelyudvarhelyi 
származású Lőrincz Hortenziát, aki a szászcsávási cigány táncok bemutatásáért nyerte el az Örökös 
Aranygyöngyös táncos címet. A műsor első tánca mezőségről volt. Felléptek Szabó Rubinka és 
Linczenbold Maximilián (Egyesületünk munkatársai), Gyémánt Ádám, Gyémánt-Csontos Lívia, Kovács 
Norbert és Lőrincz Hortenzia. A második táncblokkban előkerültek a szászcsávási magyar és cigány 
táncok, melyeket végül a teljes táncos gárda eljárt, nagy hangulatú gálát varázsolva a közönség elé. A 



gálaműsor közönsége kibővült a térségből érkezett érdeklődőkkel, így zsúfolásig megtelt a táncpajta. 
A műsort követően kezdetét vette a táncház, mely a késő éjszakába nyúlt. 
 
 

   

 

   

 

   



   

   

Üzenet Haza 

Kárpátalja magyar településein tartott előadásokat az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület 

A program időpontja: 2015. szeptember 24-25-26-27. 
A program helyszíne: Kárpátalja falvai 
A program szervezője: Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek száma: 1500 fő 
 
A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület meghívására, a Magyar Állam támogatásával Kárpátalján 

turnézott az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület által szervezett művészcsoport. Kubinyi Júlia 

népdalénekes, Kovács Norbert színművész, A Dűvő zenekarból Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs és Nagy 

Zsolt, mellettük Rónai Zoltán, Dulai Zoltán, Tímár Márton, táncosokként pedig Tompos Szilvia, 

Gaschler Beáta, Kádár Ignác és Kovács Norbert szerepelt az „Üzenet Haza” című verses előadásban.  

A szervezők tudatosan olyan falvakat választottak helyszínnek, melyek ritkán jutnak értékes kulturális 

programhoz. Az alig néhány száz lelkes települések kultúrházai mindenütt megteltek nézőkkel, akik 

nagy szeretettel, könnyek között fogadták az előadókat. A kis színpadok porában a felállva tapsoló 

közönség szeretetétől övezve megtelt az előadók lelke is. Büszkén hirdették a magyar kultúra 

értékeit. 



Az előadások helyszínei Barkaszó, Szőlősgyula, Nagydobrony és Csap települések voltak. Egyesületünk 

arra törekszik, hogy a Kárpátalján működő művészeti csoportok, néptáncos, népzenész szervezetek 

ellátogathassanak a Kiscsőszön rendezésre kerülő képzésekre, táborokra, fesztiválokra. Jelképes 

meghívóját átadta a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületnek. 

 

 

A néptánc szeretetét már az óvodában érdemes a 
szívekbe palántálni 

Óvodás szüreti bál Somlóvásárhelyen 
 
A program időpontja: 2015. október 2. 
A program helyszíne: Somlóvásárhely 
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek száma: 60 
 

A somlóvásárhelyi óvoda rendhagyó néprajzi és néptáncos foglalkozását tartottuk meg október 

másodikán. A Somló térségében természetes, hogy a szüreti időszak határozta meg a program 

témáját. A gyermekek szüreti mondókákat, szőlőőrző játékokat, szőlőtaposó dalokat tanultak, 

megismerkedtek jó néhány természetes anyagból készült ritmus hangszerrel és persze táncoltak egy 

nagyot. 

A óvoda a térség egyik legkiemelkedőbb gyermek intézménye, rengeteg színvonalas 

tehetséggondozó, fejlesztő programot bonyolít. Rendszeresen kapunk felkérést ehhez hasonló 

események megrendezésére. 



   

Apáról-fiúra 
Rendhagyó gálaműsorok, közönségtalálkozók 

iskolákban 
 

A program időpontja: 2015. október 6-7-8. 
A program helyszíne: Veszprém megye kistelepülései 
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek száma: 300 fő 
 

Térségünk három falusi általános iskolájában (Gógánfán, Somlóvásárhelyen és Noszlopon) tartottuk 

meg az Apáról-fiúra címmel szervezett programunkat. A gyerekek példát kaphattak arról, hogy a 

családon belül miként öröklődik tovább az értékes tudás, hogy a gyermek miként léphet nyomdokába 

a példaképnek tekintett szülőnek, milyen emberi értékeket rejt a tudásátadásnak ez a formája. Az 

előadások 45 perces, táncos, zenés, történetmesélős programként nagyon megfogták az iskolásokat. 

Mindhárom helyszínen sikere volt a táncoknak és a gyerekek örömmel fogadták a közös beszélgetés 

lehetőségét.  

A műsorban Kovács Norbert és fia Kovács Gábor, Török Sándor és fia Török Márton, illetve Németh 

Dénes és zenekara szerepelt. 

 

    



Digitális tartalmak a hagyományőrzésben 

A program időpontja: 2015. szeptember-október 
A program helyszíne: Veszprém megye 
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek száma: 500 fő 
 

TÁMOP programunk kapcsán heti rendszerességgel tartunk foglalkozásokat általános iskolás 

tanítványaink számára, melyeken a modern számítógépes technika hasznosságára hívjuk fel a 

figyelmet. Boros Oszkár kollégánk bemutatja, miként lehet a számítógép és a kapcsolódó eszközpark 

segítségét a tánctanulásban, zenehallgatásban, közösségi programokban igénybe venni.  

Programjainkat mindig nagy érdeklődés kíséri. 

 

Állatkalandok, dalok, táncok óvodás módra 

A program időpontja: 2015. október 8. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek száma: 80 
 
Nyolcvan óvodás kisgyermek és az őket kísérő felnőttek látogattak el hozzánk Ajka városából. Céljuk, 

hogy játékosan ismerkedjenek a falu varázsával, a falusi kultúrával, az állattartással, a házi állatokkal. 

A gyerekek megismerkedtek az Interaktív Faluház környékén élő kisebb-nagyobb élőlényekkel, majd 

felültek a lovas kocsira és dalolva kalandoztak végig a falun. Üveges Zsolt tehenészeténél megnézték 

a felnőtt teheneket, a borjú iskolát, óvodát és bölcsődét. 

Az állatos élmények és a tízórai után dallal, tánccal múlattuk az időt, emlékezetes napot szerezve az 

óvodásoknak és óvónőknek egyaránt. 



   

 

Táncház volt a veszprémi Agórában 

A program időpontja: 2015. október 10. 
A program helyszíne: Veszprém 
Szervező: Agóra Veszprém 
Érintettek száma: 100 fő 
 
 

Sikerrel indult el a Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a Kis Bakony Táncegyüttes közös 

kezdeményezése, melynek köszönhetően idén három alkalommal lesz táncház a gyönyörűen 

felújított veszprémi Agóra épületében az első alkalom máris nagy sikert aratott. A közismert Dűvő 

zenekar késő estig húzta a talpalávalót a szép számban megjelent néptáncos közönségnek. 

 

 



Programok a közeljövőben 

 

2005 őszén egy maroknyi folklórbolond rakta le az együttes alapköveit a balatonalmádi 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvárban. A próbákon minden az alapokkal kezdődött, 

épp úgy, mint az óvodában. Hamarosan azonban már színpadon is bemutatkoztunk. A tagság 

95 %-ban felnőttként kezdte a magyar néptánc elsajátítását, pusztán kedvtelésből.  

Néhány év elteltével már önállóan szerveztek a Téltemető-Tavaszköszöntő és Szent-Iván éji 

mulatságokat, bevonva a város vegyeskarát, a Ringató Balaton Táncegyüttesét, közéleti 

szereplőket, iskolai tanítókat, diákokat és barátokat. 

Minden évben együtt húsvétolnak, karácsonykor pedig megregölik táncosaikat és barátaikat. 

Az 5. születésnapjuk óta minden évben önálló, egész estés programokkal készülnek, 

Folklórbolondok Napja címmel. Emellett évente közel két tucat fellépés alkalmával 

mutatkoznak be különböző megmérettetéseken, rendezvényeken, városi ünnepeken, nem csak 

Balatonalmádiban, hanem azon kívül is.  

Támogatóik segítségével jártak már Balatonalmádi testvérvárosaiban, Tusnádfürdőn és 

Eggenfeldenben, többször is nagy sikerrel szerepeltek Szlovákiában, valamint lehetőségünk 

nyílt Angliába, Cambridge-be utazni, ahol az ottani magyar közösség vendégei voltak. 

November 14-én, szombaton este 18 órás kezdettel pedig, jubileumi gálaműsorral, majd közös 

táncházzal köszöntik a velük szimpatizáló és munkájukra kíváncsi – a szó legnemesebb 

értelmében gondolt – folklórbolondokat!  
 

 

 



ÖRÖKSÉG GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET 
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE 

Magyarság Háza 1014 Budapest Budai Vár 
Szentháromság tér 6. 

2015. november 7. szombat, 10.00-16.00 
 

10.00-10.25 A Szellemi Kulturális Örökség jó gyakorlatai. 
  Előadó: Dr. Csonka Takács Eszter igazgató, Szellemi Kulturális Örökség   
 Igazgatósága 
10.30-10.55 A betlehemes játékok eredetének, történetének feltárása, megismerése. 
  Előadó: Dr. Tömöry Márta DLA a Nemzetközi Betlehemes Találkozó   
  alapítója, a Nemzeti Művelődési Intézet nyugalmazott referense  
11.00-11.25 Új irányok a szakrális, dramatikus hagyományaink megőrzésére, megújítására. 
  Előadó: Szász Zsolt a Szcenárium című színházi szaklap főszerkesztője, a  
  Nemzetközi Betlehemes Találkozó társalapítója 
11.30-11.55 A betlehemi pásztorok zenéje  
  Előadó: Dr. Agócs Gergely népzenész, népzene kutató, a Hagyományok Háza  
  tudományos munkatársa  
12.00-13.00 Ebéd 
13.00-13.25 Dramatikus szokások tanításának elméleti és gyakorlati megközelítése 
  Előadó: Lévai Péter a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa   
13.30-13.55 A magyarországi szlovákok betlehemes játékainak dramaturgiái 
  Előadó: Dr. Király Katalin PhD a Magyarországi Szlovákok Kulturális   
  Intézetének igazgatója 
14.00-14.25 Karácsonyi ünnepkör régies hagyományai. Regölés és újév köszöntés Kiscsőszön. 
  Előadó: Kovács Norbert Cimbi koreográfus, az Élő Forrás Hagyományőrző  
  Egyesület elnöke, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnökségi tagja   
14.30-14.55 A gartai Szentcsalád járás újratanítása és színpadra állítása. 
  Előadó: Csitei Gábor néptánc pedagógus, az Örökség Gyermek Népművészeti  
  Egyesület regionális alelnöke. 
15.00-15.25 Csobányolás, a bukovinai székelyek betlehemes játéka. 
  Előadó: Csibi Krisztina néprajzkutató, a Magyarság Háza igazgatója  
15.30-16.00 Egyéb információk, tervek, továbbképzés zárása 
  Előadó: Csasztvan András az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke 
 
Jelentkezési lap az Örökség honlapján: www.orokseg.hu  

 

Néptánc pedagógust alkalmaznánk jövőre 

A következő (2016-17-es) tanévre főállású néptánc pedagógust, pedagógus párt keresünk. Lakhatást 

megszervezzük, de az utazás is megoldható egyeztetéssel. Falusi gyermek csoportok tanítását kell 

végezni. Alapvető feltétel a Táncművészeti Főiskolai végzettség. Művészképző is megfelel. A jelenlegi 

3 éves alapszak nem elegendő. Fontos, hogy "folyamatban van, nyelvvizsga hiányzik" megoldásokba 

nem tudunk belemenni. A közlekedés csak autóval megoldható, tehát jogosítványra is szükség van. 

Információ:  Kovács Norbert Cimbi 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

cimbi@iplus.hu +36-20-3786459 

http://www.orokseg.hu/
mailto:cimbi@iplus.hu
tel:%2B36-20-3786459

