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hírlevél  

október-november  

Kedves Barátaink! 

Rengeteg munka adódott az őszi időszakban, ami mostanában egyre 

csak fokozódik. Így most nem untatunk benneteket hosszú 

bevezetővel…, éppen elég lesz elolvasni a hírlevelünkben szereplő 

cikkeket.  

Az őszi szezonban is nagy lendülettel működik a 

Bozót Táncegyüttes 

A program időpontja: 2017. szeptember-október 
A program helyszíne: Kiscsősz település 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Amatőr táncklubunk minden korosztályt szívesen fogad próbáira, függetlenül attól, hogy rendelkezik-
e az illető táncos előélettel. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne törekednénk a minőségi 
munkára, de nem ez a legfontosabb szempont. Egyszerűen szeretnénk, ha az emberi értékek és a 
közösség lenne a középpontban. Ebből aztán magától is kialakul a megfelelő színvonal. A létszámunk 
most is ötven fő körül mozog, tagjaink között huszonéves fiatalok és nyugdíjas korúak is vannak. A 
foglalkozások hétfőnként zajlanak, kiváló hangulatban.  
Várunk mindenkit! 
 

 



Kiscsőszi családfotózás 

A program időpontja: 2017. október 1. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

A társadalmi állapotok megörökítése és a helyi közösség erősítése volt a célja annak a programnak, 

melynek keretében október első vasárnapján fotókat készítettünk a kiscsőszi emberekről. 

Elsődlegesen a családok, egyedülállók, vagy házaspárok házaik előtt való megörökítése volt a cél. 

Ezen túl készültek fotók a Templomról, a falu elöljáróiról is.  

A fotók egy archívum részei lesznek, mely ennek az időszaknak a társadalmi lenyomataként marad 

meg Egyesületünk és az Önkormányzat adattárában. A fényképezésre vállalkozó családok dvd 

lemezen kapják meg a róluk készült képeket, emellett egy-egy előhívott példányt is átadunk 

számukra. Köszönjük fotósainknak, Bánhelyi Józsefnek és Horváth Orsolyának! 

 

Táncműsor az Országos Könyvtári Napok 

alkalmából Somlóvásárhelyen 

A program időpontja: 2017. október 7. 
A program helyszíne: Somlóvásárhely 
A program szervezője: Somlóvásárhely Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 



Közös örömünkre szolgált az a műsor, amelyet a somlóvásárhelyi művelődési ház és könyvtár 

vezetője kért az Élő Forrástól. Az előadásra kollégáinkkal, Szigligeti Gáborral, Bánfi Ritával, Gaschler 

Beátával, Kovács Norberttel és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes nyolc fiatal szólistájával, köztük 

Ramasz László művészeti vezetővel érkeztünk. A közel egy órás műsorra sokan voltak kíváncsiak. A 

közönség hálásan tapsba kezdett minden hangulatos megmozdulás, látványos szólótánc után, ezzel 

fokozva a színpadon lévők táncos kedvét. A színpadon Kalotaszeg, Szatmár és Észak-Mezőség 

motívumkincse jelent meg. Végül nem maradhatott el a ráadás tánc sem. 

A vásárhelyi szervezők barátságos fogadtatása mellé pogács és finom somlói borok is társultak. 

 

 

 

Aktív délután a csöglei iskolában  

A program időpontja: 2017. október 12. 
A program helyszíne: Csögle 
A program szervezője: Általános Iskola Csögle, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 150 fő 
 
 
Gyermekek és pedagógusok együtt játszottak az iskola rendhagyó délutánján, ahol különböző 

pontszerző- versengő feladatok teljesítésére volt lehetőség utólagos jutalmazás reményében. Az 

Intézmény pedagógusai helyszínfelelősök és játék-animátorok voltak egyben, a gyermekek pedig 

minden lehetőséget kihasználtak, hogy újabb pontokat szerezzenek.  



Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület népi játék pontot alakított ki, ahol ügyességi játékokkal, 

memória játékokkal ismerkedhettek a gyerekek. A rendezvény zárásaként táncházat tartottunk 

melyre – meglepetésünkre – a felső tagozatosok tanúsították a legnagyobb érdeklődést. 

 

    

    

Jubilált a takácsi Kenderszer 

A program időpontja: 2017. október 14. 
A program helyszíne: Takácsi 
A program szervezője: Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a takácsi Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport. A 

helyi kulturális élet legjelesebb szereplője az elmúlt évtizedben azt tűzte ki maga elé, hogy a falu 

teljes lakossága számára lehetővé tegye a népművészettel való találkozást, korosztályi megkötés 

nélkül. Az együttes több generációt foglal magába, így valóban tetten érhető a hagyományőrzés, az 

értékek tovább örökítése. Bakó Ildikó és Bakó Éva testvérpár nagy áldozatot hoztak azért, hogy az 

Egyesület színvonalasan működjön. 

A jubileum alkalmából több, mint két órás gálaműsort rendezett az ünneplő egyesület a takácsi 

Művelődési Házban. A műsorra meghívást kaptak a megye táncosai, együttesei. A litéri Szárazág 

Táncegyüttes teljes létszámban jelent meg és két színpadi műsorszámmal is köszöntötte a 

vendéglátókat. A dunántúli táncéletet képviselve a Dunántúl Népi Kommandó kamara csapata is részt 

vett a gálában, több improvizatív táncszámmal. Szólistaként vendégszerepeltek a Magyar Állami Népi 

Együttes táncosai, Kiss Balázs és Farkas Fanni (Balázs a szomszédos Vaszar faluból származik). A 

műsort a felvidéki Pántlika Népzenei Együttes kísérte. 



 

     

 

A megvalósítás útjára került a Népfőiskola 

Hálózat kiépítésének programja  

A program időpontja: 2017. október 18. 
A program helyszíne: Budapest, Országház 
A program szervezője: Lakitelek Népfőiskola, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.  
Érintettek létszáma: 17 fő 
 
Hosszú évek előkészítő munkája és rengeteg találkozó, képzés, felkészülő programsorozat előzte meg 

azt a felemelő, különleges délutánt, melynek során hét szervezet szerződében fogadta el Lezsák 

Sándor felkérését népfőiskolai intézmények létrehozására. Egy kiemelt, regionális hatókörű helyszín 

(Vasvár) és hat járási hatókörű helyszín (Kondoros, Mórahalom, Derecske, Mezőörs, Taliándörögd és 

Kiscsősz) képviseletében jelentek meg a megvalósítást vállaló szervezetek képviselői, akik a 

közreműködő szervezet (NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.) igazgatójával, Kárpáti 

Árpáddal írták alá a március végéig tartó szerződést. A szerződés keretében a helyi előkészítés újabb 

fázisába lép majd, így konkrét működési és kivitelezési tervek születnek. 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület két éve működteti a Hunyor Népfőiskolát, mely így 

várhatóan hamarosan önálló intézményi formát ölt. Az aláíráson munkatársunk, Honvédő Szandra és 

Kovács Norbert elnök vett részt. 

    



Óvodások Kiscsőszön 

A program időpontja: 2017. október 19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 12 fő 
 

Ajkai óvodások látogattak Falunkba, hogy a hagyományos vidéki élettel, a ház körüli állatokkal, más 

értékekkel találkozzanak. A kis csoport egy pályázati program keretében érkezett hozzánk. Rövid 

látogatásuk során megismerkedhettek a háztáji állattartás szereplőivel, malacainkkal, birkáinkkal, 

kecskéinkkel, szamarainkkal és persze lovainkkal.  

A lovak egy hangulatos kocsikázásban is a segítségünkre voltak, így a gyerekek láthatták a házi 

kerteken kívüli gazdálkodás formáit is, bejártuk a szántókat, kaszálókat és legelőket. 

A program koronájaként kollégánk, Milos Dávid táncházat tartott a gyerekeknek. 

 

Táncházat rendeztünk Őriszentpéteren 

A program időpontja: 2017. október 22. 
A program helyszíne: Őriszentpéter 
A program szervezője: Őri Alapítvány, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Az Élő Forrás csapata szomszédolni volt, a közeli Őrség gyönyörű vidékének egyik kiemelkedő 
településén, Őriszentpéteren. Egész napos programsorozatot zártunk táncházunkkal, melyre a zord 
időjárás ellenére is bőven akadt érdeklődő. 
A térségben élők mellett több turista is belátogatott a programra, bekapcsolódott a közös 
mulatságba. A táncházat a Fajkusz banda és táncosaink közös műsora nyitotta. Fellépett Milos Dávid, 
Szigligeti Gábor, Gaschler Beáta és Kovács Norbert. A rövid koncertet követően két órás táncházban 



ismerkedtünk Tyukod, Gencsapáti, Bag, Magyarbőd táncaival, de természetesen Kalotaszeg sem 
maradt ki. 
 

 

Üzenet – Erdélynek 

A program időpontja: 2017. október 22-26 
A program helyszíne: Erdély, Románia 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület 
Érintettek létszáma: 1500 fő 
 

A Zagyva Banda és az Élő Forrás Hagyományőrző egyesület szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap 

Halmos Béla kollégiumának támogatásával jött létre az a turné, mely a magyar zenei kultúrát és a 

táncot népszerűsítő előadói esteket, táncos koncerteket tartalmazott a székely vidékeken. A határon 

túli partnerek (Udvarhelyi Táncműhely, Pipacsok Néptáncegyüttes, Csíkszentdomokos hivatala, 

művelődési háza) szervezésében nagy sikerű előadásokat tartottunk.  

A túra zenei gerincét a Zagyva banda adta (Boda Gellért, Boda Márton, Szabó András, Tóth 

Sebestyén, Kádár Ignác), akik a magyarországi népzenei élet jeles csapata, fiatal, jókedvű és 

mindenek előtt kiváló tudású zenészek. A Banda a turnéra meghívta az ismert erdélyi prímást, 

Fazekas Leventét, aki jelentősen emelte az előadások színvonalát, lelkes résztvevője volt a 

programsorozatnak. A zenei program természetesen tánccal teljes, így segítségül hívtuk a Fordulj 

Kispej Lovam Táncegyüttes tagságát. Kós Károly „Üzenetet írok nektek, Új Magyarok” (Régi 

Kalotaszeg) mottójában megfogalmazott gondolatok mentén zajlottak az előadások, melyeket a 

zenék és táncok bemutatása mellett érzelmi megtámasztással is igyekeztünk erősíteni (előadói 

betétek).  

Előadásainkat Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Csíkszentdomokoson, Székelyderzsben 

tartottuk. A műsorokban a magyar nyelvterület szinte minden vidéke megjelent a Dunántúli 

tájegységektől Erdély felé haladva. A táncbetétekben pásztortáncokat, verbunkokat és legényes 



táncokat táncoltak a turné táncmesterei (Végső Miklós, Besenyő Gábor, Kádár Ignác, Szabó Szilárd, 

Leidinger Dömötör, Farkas László, Hahn-Kakas István, Linczenbold Maximilián és Kovács Norbert). 

A rendezvények közönsége a helyi lakosság mellett az erdélyi táncélet szereplőiből verbuválódott, 

összességében körülbelül 1500 fő látta a műsorokat. Különleges élmény volt, hogy 

Székelykeresztúron a Pipacsok Néptáncegyüttes jubileumi rendezvényei keretében mutatkozhattunk 

be. Csíkszentdomokoson Kádár Ignác helyi kötődése eredményezett zsúfolásig telt nézőteret, de a kis 

falu, Székelyderzs sem szégyenkezhetett a közönség létszáma tekintetében. Székelyudvarhelyen a 

Kékiringó műhely fiataljaival találkoztunk, akik számára hatalmas élmény, lendületadó volt a közös 

program.  

Csíkszentdomokoson és Székelykeresztúron lehetőségünk nyílott a helyi zenészekkel közös 

programokra is, így Keresztúron a székelyszenterzsébeti prímás, Kóré Gézával és testvérével, Kóré 

Mózessel találkozhattunk, Csíkban pedig a Szászcsávási Bandával sikerült közösen muzsikálni az 

előadást követő táncházban. 

A sikernek köszönhetően a turnésorozat várhatóan márciusban folytatódik. Az előzetes egyeztetések 

alapján Székelyudvarhelyen az Üzenet Haza előadása lesz a március 15-ére rendezett ünnepség 

gálaműsora, a következő napokban Gyimesben, Marosvásárhelyen tervezünk előadásokat. 

 

 



 

 

 

 



Jubileumi gála volt Bécsben, a Délibábnál 

A program időpontja: 2017. október 28. 
A program helyszíne: Bécs, Ausztria 
A program szervezője: Délibáb Néptáncegyüttes 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 

Telt házas nézőtér, rengeteg barát és érdeklődő, kiváló hangulat, mély emberi érzelmek. Ezek 

jellemezték a nemrégiben Bécsben rendezett Délibáb jubileum pillanatait. A „Szívvel-lélekkel” című 

emlékprogram hetven éves működést elevenített meg a színpadon és a kísérő programokban. A 

felkészülésben, a táncházban, a színpadi produkciókban a Táncegyüttes jelenlegi tagsága mellett ott 

voltak az elmúlt évtizedek táncosai, a csoport barátai, a magyar kultúra kedvelői Ausztriából és 

Magyarországról is. Az erre az alaklomra bérelt színházterem zsúfolásig megtelt. A közönség minden 

produkciót hálás üdvrivalgással jutalmazott, természetesen nem csak kötelező udvariasságból.  

Az ünneplőket Dr. Perényi János bécsi magyar nagykövet is köszöntötte, kiemelve a nemzeti kultúra 

megőrzésének fontosságát és azt a személyes élményét, hogy ő maga is táncot tanulhatott a Délibáb 

közösségében.  

Az Együttes vezetői, Török Sándor (művészeti vezető) és Kilyénfalvi Gábor (együttes vezető) a 

generációkat és a különböző korszakokat is felvillantó műsorfolyamatot állítottak össze, melyben a 

kisgyermekektől az idősebb korosztályig mindenki bemutatkozhatott. A koreográfiák sorolása 

citerazenekari, dalköri produkciókkal színesedett, emellett egy improvizatív műsorszámmal (Szatmár) 

felléptek az együttesben dolgozó oktatók, vendég koreográfusok is. A műsort kiválóan kísérte a Dűvő 

zenekar, akik aztán a hajnalig tartó táncházban is helytálltak. 

Méltó ünneplés volt, mely felemlíti a gazdag múltat és megalapozza a reményteli jövőt. Gratulálunk! 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Diótörő kaláka – háziasszonyok klubja 

A program időpontja: 2017. október 30. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 15 fő 
 

Kiscsőszi asszonyok hétről-hétre összejárva élesztik újjá a régi közös munkák, beszélgetések világát. A 

klub már elkezdte a falu Betlehemének elkészítését. A kézzel, természetes anyagokból készülő 

figurákat és a díszletelemeket közös ötletek alapján állítják össze. A legutóbbi foglalkozáson az 

egyesületünk által összegyűjtött rengeteg diót kezdték kalákában megtörni. A dióbelet 

természetesen mindenki hazaviheti, így mi is hozzájárulunk a karácsonyi bejgli alapanyagához. A 

találkozás heti rendszerességgel történik, melyre mindenki süteménnyel, házi különlegességekkel 

készül. 

 

 

Dunántúli népdalokat próbál az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület Somló-Ság Népdalköre 

A program időpontja: 2017. november 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 
 



Egyesületünk új kisközössége jókedvvel kezdte meg az őszi időszak közös munkáját. Gáncs Andrea, a 

dalkör szervezője és vezetője dunántúli népdalcsokorral készült. A csoport találkozásain a közös 

éneklés mellett kihasználja a lehetőséget a beszélgetésekre, egymás mélyebb megismerésére, így 

erősítve a helyi társadalmi életet. Terveink között szerepel a helyi rendezvényeken, kulturális 

programokon való bemutatkozás, más dalkörökkel való kapcsolatok kialakítása. 

 

 

 

Jubileumra készül az Ajka-Padragkút 

Táncegyüttes 

A program időpontja: 2017. november-december 
A program helyszíne: Kiscsősz-Ajka 
A program szervezője: Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 

Fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepli az Ajka-Padragkút Táncegyüttes. A különleges 

évfordulóra gálaműsorral készülnek a csoport jelenlegi és régi tagjai, így több generáció is színpadra 

lép majd Ajkán, december 9-én este. Az együttes régi tagsága nagy lelkesedéssel készül egy 

vajdakamarási műsorszám bemutatására. A rendszeres próbák hol Kiscsőszön, hol pedig az ajkai 

Kaszinóban zajlanak. 

 



 

 

Új előadásra próbál a Hunyorgók Bábcsoport 

A program időpontja: 2017. november-december 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek létszáma: 15 fő 
 
Iskolás gyermekekből szerveződött bábcsoportunk, a Hunyorgók ismét a tavalyi lendülettel 
tevékenykedik. Karácsonyra készül az új előadás, melyben a régi tagok mellett új jelentkezők is 
szerepelnek majd. Honvédő Szandra kolléganőnk lelkesen szervezi a próbákat. A csoport 
decemberben több településen is bemutatkozik. 
 
 

 



Különleges Márton napi ünnepség Noszlopon 

A program időpontja: 2017. november 11. 
A program helyszíne: Noszlop 
A program szervezője: Nemzedékek Hagyományőrző Csoport 
Érintettek létszáma:60 fő 
 
Magyar Istvánné és a Noszlopi nemzedékek Hagyományőrző Csoport rendhagyó Márton napi 
együttlétet szervezett a Faluház nagytermében. A rendezvény vendége és társszervezője a helyi 
cigány kisebbségi önkormányzat volt, amelynek tagjai is jelen voltak. A program iránt érdeklődő 
vendégeket a főszervező, majd Kovács Norbert, az Élő Forrás elnöke köszöntötte. Meghívott 
szakértőként előadást tartott Horváth Magda nyugalmazott tanárnő (aki több évtizeden át tanította a 
néphagyományt gyermekeknek és nyugdíjasoknak egyaránt) és Angermayer Judit néprajzos, 
muzeológus, az ajkai Városi Múzeum igazgatója. 
A színpadon helyi fiatalok dalos összeállításai mellett a fő műsort a Nemzedékek Hagyományőrző 
Csoport és az Élő Forrás által támogatott Fláre Beás Zenekar adta. A műsorokat követően libaebéddel 
fogadták a helyiek a vendégeket. 
 
 

   

 

Sikeres fesztivál Homokbödögén 

A program időpontja: 2017. november 11.  
A program helyszíne: Homokbödöge 
A program szervezője: Homokbödöge Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (partner) 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 
Kiteljesedni látszik az immár jelentős múltra visszatekintő homokbödögei Kamara Néptáncfesztivál. 
A rendezvény idén a szokásosnál későbbi időpontban került megrendezésre, de a hűvösebb időjárás 
nem riasztotta el a jelentkezőket. tizenhat táncegyüttes mutatta be koreográfiáit a három tagú 
zsűrinek. A délutáni órákban a gyermek és ifjúsági korosztály csoportjai szerepeltek, este a felnőttek 
léptek színpadra. Kiváló hangulatban zajlott a rendezvény, a Kultúrház zsúfolásig megtelt. A zsűri 
tagjai (Hámori Balázs néprajzos, Kiss Balázs és Farkas Fanni, a magyar Állami Népi Együttes táncosai) 
elismeréssel szóltak a magas színvonalú produkciókról.  
Döntésük alapján az alábbi díjak kerültek kiadásra: 
Gyermek és ifjúsági korosztály(6-20 évesek): 



1. Tördemic Néptáncegyüttes Kukonya csoportja 
2. Szilágyi Táncegyüttes, Veszprém 
3. Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes, Litér 

Szólótáncosi különdíjat kapott: Baka Levente, Litér és Taubert Zsigmond Szilágyi Táncegyüttes 
 
felnőtt korosztály(18 év felettiek): 

1. Balatonalmádi Néptáncműhely 
2. Veszprém-Bakony Táncegyüttes 
3. Árendás Néptáncegyüttes, Hódmezővásárhely 

Különdíjat kapott: a Homokbödöge Táncegyüttes 
 
Idén első alkalommal délelőtti táncképzés is kapcsolódott a programhoz. Az ifjúsági korosztályt célzó 

oktatáson Vajdaszentivány tánca volt a téma. Az oktatást Kádár Ignác és Nagypál Anett vállalta. A 

képzésre hatvanöt fő jelentkezett, ezzel jóval túlszárnyalva a szervezők legmerészebb álmait is. 

 

   

 

Vöröskeresztes önkéntesek Kiscsőszön 

A program időpontja: 2017. november 11-12 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Magyar Vöröskereszt, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület  
Érintettek létszáma: 14 fő 
 
A Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei önkéntesei látogattak el Kiscsőszre, hogy két napon át 
együtt töltsék az időt. Szendrei Júlia, az önkéntesek szervezője jutalomnak és feladatnak is szánta ezt 
a programot, hiszen a kikapcsolódás mellett a jövőre néző feladatokat is átbeszélték a résztvevők. 
A jó hangulathoz Egyesületünk Saci, a termetes hidegvérű segítségével igyekezett hozzájárulni. 
 
 



 

Térválasztó konferencia 

A program időpontja: 2017. november 13-14 
A program helyszíne: Lakitelek 
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Részt vettünk az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. által szervezett két napos, nyolcadik 
stratégiai konferencián, melynek alaptémáját a közösségi művelődés terei, azok használata, 
lehetőségei, formái adták. A rendezvény jelentős érdeklődés mellett zajlott. Számunkra a 
népfőiskolai tevékenység kiépítésére vonatkozó tervek alakulása miatt volt fontos a jelenlét. 
 
 
 

 



Ős-Ajka-Padragkút Találkozó  

A program időpontja: 2017. november 17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
 
Hatalmas örömünnep kerekedett egy kitűnő kezdeményezésből. Nagy Erika, az Ajka-Padragkút 

Táncegyüttes egykori női vezetője és párja , Csánitz László, az együttes egykori szólótáncosa 

szervezésbe kezdett annak érdekében, hogy az Ajka-Padragkút régi tagsága személyesen is újra 

láthassa egymást. A találkozót november 17-ére tűzték ki, helyszínül pedig Kiscsőszt választották. 

Nagy örömünkre a szervezés kitűnően sikerült, így szinte hiánytalanul összejött a régi csapat, mely 

megalapozta a nagy múltú együttes jelenét. A megjelenők az 1980-as évek második felének 

táncegyüttesét alkották. A csoportból immár sokan külföldön, vagy távoli városokban élnek, de a hívó 

szóra elutaztak Kiscsőszre. Különleges élmény volt, hogy a megérkezést követően közel egy órán át 

állva beszélgettünk, senkinek nem volt ideje a helyét elfoglalni, hiszen harminc év távlatából kellett a 

szép emlékeket együtt felidézni.  

A találkozó természetesen hajnalig tartott és arról is döntöttünk, hogy a jövőben gyakrabban 

megismételjük. 

 

 

 



20 éves a Fekete Sereg  

A program időpontja: 2017. november 18. 
A program helyszíne: Nagyvázsony 
A program szervezője: Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
 
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület. Az Élő 

Forrással régi barátságot ápoló, ifjúsági programokkal, önkéntes közösségi tevékenységgel foglalkozó 

szervezet nem csak a térségben, de nemzetközileg is ismert szervezet. Jubileumi ünnepségükre sok 

magyarországi és külföldi partnerük mellett mi is meghívást kaptunk. 

További sikeres évtizedeket kívánunk! 

 

 

Hagyományok Háza Partnertalálkozó  

A program időpontja: 2017. október 22-23. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Hagyományok Háza, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
 
A Hagyományok Háza 2017-ben új alapra helyezte a vidéki programokra irányuló tevékenységét. A 

szervezet értékőrző, közösségszervező célokkal, hálózatosodási szándékkal partnereket keresett az 

ország különböző megyéiben. A partner szervezetek a kézműves népművészeti egyesületek és a 

megyei hatókörű munkát végző néptáncos egyesületek közül kerültek ki. A partnerek és a 



Hagyományok Háza vezető munkatársai első alkalommal Kiscsőszön jöttek össze évértékelő 

konferenciájukat megtartani. A hálózat szervezésének felelős munkatársai Beszprémy Katalin és 

Varga Máté az alapos előkészítés mellett kérték a szervezetek részlete beszámolását, illetve a jövőt 

érintő felvetéseket, javaslatokat. Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója a 

tapasztalatokról és a problémákról folytatott beszélgetést a konferencia résztvevőivel.  

A szerdai napon Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke is megtisztelte a jelenlévőket. 

Beszédében hangsúlyozta a néphagyomány és az értékőrzés fontosságát, elismerően szólt az 

áldozatos munkáról, támogatásáról biztosította a megye népművészeti szervezeteit képviselő Élő 

Forrás Hagyományőrző Egyesületet. 

A házigazdák színes programmal, hangulatos esti gálával szórakoztatták a távoli vendégeket, akik 

útravalóul saját készítésű sajtokat, mézeket kaptak ajándékba. 

 

   

 

Megyei Értékünnep Alsóörsön  

A program időpontja: 2017. november 24. 
A program helyszíne: Alsóörs 
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet Veszprém megyei irodája 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
 
Alsóörs település adott otthont a Veszprém Megyei értékünnep rendezvényének, melyet a befogadó 

Önkormányzat és Művelődési Ház mellett az NMI Művelődési Intézet szervezet. Veszprém Megye 

értéktárainak bemutatkozása mellett az ország más vidékeiről és Kárpátaljáról is érkeztek értékőrök. 

Egyesületünk értékasztalt vitt, melyen az általunk képviselt, gondozott kiscsőszi és iszkázi értékek 

kerültek kiállításra. Megtisztelő felkérésnek köszönhetően a gálaműsor is az Egyesületünk 

gondozásában működő két művészeti csoport, a Hunyorgók Bábcsoport és a Fláre Beás zenekar által 

került bemutatásra. A gála nagy sikert aratott a jelenlévők körében. 



 

 

 



„Élő, éltető értékek” 
 

Értéktárak találkozása, tanácskozás az élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája és 

Devecser Önkormányzata szervezésében 
 
Tisztelt közéletben tevékenykedő Barátaink! 
 
Devecser Városa és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tisztelettel meghívja önöket az „Élő, 
éltető értékek” című programjára, melyet 2017. december 7-én, 15.00 kezdettel rendez a devecseri 
Városi Művelődési Házban, a Jókai utca 3. szám alatt. A rendezvény kapcsolódik a helyi általános 
iskola szervezésében zajló eseményekhez, melynek 15.00-i kezdettel rendezik a záró előadását (e 
programra is várjuk Önöket). 
 
A tanácskozás célja, hogy felhívja a figyelmet az értékek gyűjtésének, népszerűsítésének 
fontosságára, bemutassa a sikerrel működő térségi értéktárakat és tájékoztatást adjon a kiscsőszi 
székhellyel működő Hunyor Népfőiskola működéséről, jövőbeni céljairól. 
 
A találkozó programja: 
 
15.00  Az „Advent Fényei” Művészeti Gyermekfesztivál záró programja a színházteremben 
15.00  Települési, tájegységi értékasztalok bemutatása az előcsarnokban 

Vendég asztalok: Nyárád község értéktára, Csabrendek nagyközség értéktára, Kiscsősz község 
értéktára, Somlói Tájegységi Értéktár 
Házigazda: Devecser város értéktára 

16.00  Tanácskozás a földszinti klubteremben 
o A Hunyor Népfőiskola céljai, jövőképe – Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület elnöke 
o Értékek gyűjtésének jelentősége, egy sikeres mozgalom – Hoffner Tibor és Bazsó Gabriella, a 

Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért képviselői, az Ifjúsági értékőr Hálózat létrehozói 
o Devecser értékei: Gárdonyi Géza és az Eszterházy család – Ferenczy Gábor polgármester 
o Devecser értékei: Épített és természeti értékek, hústermékek Devecserben – Czeidli József 

tanár 
o A Somlói Tájegységi Értéktár – Horváth Zoltán, Doba polgármestere 
o Csabrendek értéktára – Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező  
o Nyárád értéktára – Pajak Károly polgármester  
o Beszélgetés a témával kapcsolatban (milyen igényeket elégítsen ki a Hunyor Népfőiskola?) 

 
 
Szeretettel várjuk Önöket! 
 
 
 

Ferenczi Gábor polgármester    Kovács Norbert elnök 
            Devecser Városa nevében           Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

 



Mese Vándorúton 

 

A Hagyományok Háza élőszavas mesemondást népszerűsítő vándor - 
programja kézművességgel és élőszavas mesemondással 

Helyszín: Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 47. (Faluház) 

Milyen is a hagyományos népmesemondás? Hogyan építhető be az élőszavas mesemondás a 

mindennapokba, vagy hogyan válhat a kézműves foglalkozások, a játszóházi tevékenységek 

kísérőjévé? Hogyan vált régen vagy válhat ma valaki mesemondóvá és mi végre mondták 

elődeink vagy mondják napjaink mesélői a népmeséket?  

A felnőtteknek, pedagógusoknak, kézműveseknek, közművelődési szakembereknek, 

játszóház-vezetőknek és minden más a folklórra nyitott embernek szóló ingyenes 

előadássorozat, a Mese Vándorúton választ ad a kérdésekre. 

 

Közreműködik: 

dr. Sándor Ildikó (néprajzkutató) 

Csíki Lóránt (mesemondó, kézműves) 

 

Kiscsősz, 2017. december 13., 17:00 

 

Házigazda: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 



 



 



Farsangi program-előzetes: 

Érték, vagy eszköz…?  - 2018 február 9. péntek, 10.00-16.00 Iszkáz, Faluház 

Konferencia a táncközösségek fiatalokra gyakorolt hatásáról, a versenyről, a sikerről, 

nemzetközi összehasonlításban 

Vendégeink Erdély és Felvidék, illetve az Anyaország táncéletének képviselői, 
közösségszervezők, pedagógusok 
 

A konferencia szervezői: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet (szakmai partner) 
 

„Dezső” disznó végnapja… 
Farsangi disznóvágás, táncképzés és hagyományőrző rendezvény Kiscsőszön 

 

A képzés 10.00-tól 16.30-ig kerül megrendezésre a kiscsőszi Faluházban. 
A képzés célcsoportja az ifjúsági és felnőtt korosztály.  
A képzés témája: Gömör táncai 
Oktatók: Kupec Mihály és Kupec Andrea, Nagyida (Felvidék) 
A délutáni órákban farsangi népszokások táncműsorok színesítik a programot. A farsangi 
vacsorát követően bál lesz a Dűvő zenekarral. 
 

A rendezvények támogatója, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szakmai 
partnere a Hagyományok Háza 

 
 

                               
 
 


