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Adjon az Isten  
    szerencsét,  
    szerelmet, forró  
    kemencét,  
    üres vékámba  
    gabonát,  
    árva kezembe  
    parolát,  
   lámpámba lángot,  
    ne kelljen  
    korán az ágyra  
    hevernem, 

kérdésre választ  
    õ küldjön,  
    hogy hitem széjjel  
    ne düljön,  
    adjon az Isten  
    fényeket,  
    temetõk helyett  
    életet --  
    nekem a kérés  
    nagy szégyen,  
    adjon ugyis, ha  
    nem kérem.  

 

Nagy László versével kívánunk minden igaz embernek Boldog Új Esztendőt, lelki gazdagságot és 

értékek köré szőtt világot! 



 

Az Advent kapcsán készült televíziós műsorban országos szakmai intézményünk egyik munkatársa 

nyilatkozatából megtudhattuk, hogy a hagyományosan élő paraszti kultúra immár nem létezik, ezért 

a városi intézmények feladata, hogy azt tovább örökítse, bemutassa. Nos, neki is címezzük a fenti 

képet, ahol kilenc helyi, vagy környékbeli személy is látható, jelentős életkori eltérésekkel. 

Mindannyian ismerik a regölés helyi dallamát és szövegváltozatát, mellyel évről-évre végigjárják egy 

száz lelkes, paraszti gazdálkodásból élő falu házait. A felnőttek emellett ismerik a gazdálkodás, 

állattartás, növénytermesztés fortélyait, többen tudnak kosarat kötni, ostort fonni, lovat 

szerszámozni, hajtani, lovagolni, feleségeik pedig el tudják készíteni a hagyományos ünnepi ételeket, 

süteményeket. A paraszti kultúra tehát létezik. Mindemellett köszönjük a városi kultúrát képviselő 

intézményeknek, hogy igyekeznek a vidéki (paraszti) értékeket közkinccsé tenni, bemutatni, ezáltal 

nevelni, érzékenyebbé tenni a nagyvárosok lakóit.  

A Fölszállott a Páva margójára 

A fenti tépelődés természetesen éppen annyira kisarkított, mint az a megállapítás, amelyre 

reagálásként született. A TV-ben nyilatkozó személy messze nem úgy gondolta, mint ahogy kimondta. 

Mi pedig kimondhatatlanul fontosnak tartjuk, hogy a városokban működő közművelődési 

intézmények, szakmai szervezetek, egyesületek a lehető legszélesebb körök számára tegyék 

mindennapossá a népdal, népzene, kézi alkotóművészetek átélését, „használatát”. A kérdés csak az, 

hogy mit és hogyan? Nem szabad nem észrevenni, hogy a népművészet mára egy kiemelt 

megélhetési ágazat lett, melyben más területekhez hasonlóan egyre nagyobb teret kap a verseny, a 

„minőségbiztosítás”, a jónál is jobbra, gazdagabbra, sikeresebbre való törekvés. No, hát itt válik el a 

két vágány egymástól… Amíg a paraszti kultúrában az élet lelki jobbá tételének része volt a 

népművészet, a városiban inkább gazdasági tényezővé vált. A pénz pedig nagy úr!  



Hofi Géza máig élő szavai csengenek a fülembe, amikor egy augusztus 20-i ünnepség kapcsán ezt 

mondta a rádiókabaréban: „… be akarják csomagolni a Lánchidat…, szép, rózsaszínű, fényes, rezgős… 

takonyba!...” A nyugati világ majmolása volt ennek a kemény poénnak a háttere, melynek 

határozottan része volt a valós kritizálási szándék. A túlzásokba forduló cicomázás, torzulást 

eredményező exrtásítás ellen harcolt már akkor is. Vizuális típus vagyok, így akár magam elé is 

idézhetném ezt a szürreális képet. Nem kell hozzá más, mint a Lánchíd, meg az említett, életidegen 

csomagolóanyag. Az egyik évszázados érték, mely elődeink nemzetépítő munkáját dicsérve hirdeti a 

világnak a magyarok tudását, a másik pedig gyorsan előállítható, értéktelen szemét.   

Átvetíthető ez a kép a zenei és táncos kultúránkra is. Az egyik eszköz az évszázados paraszti 

kultúrából merített matéria, a másik a cukormáz, amely viselkedésben, akrobata mutatványokban, 

revü elemekben, túlcicomázott viseletekben ölt formát. A néptánc-mozgalom és a népzenei élet nagy 

személyiségei újra és újra elmondják az ezzel kapcsolatos aggályaikat. Már-már elhinném nekik, hogy 

Ők is Hofi Géza véleményén vannak. Aztán pedig jön a zsűrizés, a döntés, az eredmény, a díjazás, 

mely kiemeli, nagyra értékeli, példának állítja a rezgős takonyba való csomagolást. - „Persze, persze, 

tudjuk, hogy nem minden tökéletes, de értékelni kell, hogy milyen jelentős műhelyekről van szó, 

hogy mekkora utánpótlást nevelnek, milyen sok előadást tartanak, és hogy hányszor képviselik 

hazánkat a világban….” Rendben. Értékeljük. De hol a közösség? Hol van az érték, amit ennek a 

közösségnek képviselnie kellene?  

Ilyenkor szívesen megidézném Martin György szellemét és megkérdezném tőle, hogy mit gondol 

arról, amikor ötven lezselézett hajú srác őrült tempóban, tablóba rendezve táncolja egyetlen személy 

legényesét, minden lehetséges manírt és színpadi térváltást bevetve, őrülten rohangálva, rángatózva, 

artikulálatlanul üvöltve… Vajon büszke lenne? Szerintem utálná, megbotránkozna. Pedig az ötvenből 

legalább húsz még az orrcimpa rezzenését is leutánozta. Hát, még ha látná a próbateremben az 

elasztikus, herekivillantós pókember ruhákat és az ízületkímélő, méregdrága neonszínű edzőcipőket…  

Egyet biztosan tudok: Erdélyben csak azért nem verik meg az ilyen srácokat a bálban, mert soha 

eszükbe sem jut elmenni Erdélybe… Ha mégis kialakulna egy ilyen szituáció, akkor a bölcs falusiak 

csak legyintenének; - bolond…, hagyjuk!  

Az ilyen előadásokat látva gyakran azon vacillálok, vajon nem eleve paródiának szánták-e a művet? 

Minden esetre abban biztos lehetek, hogy azok a srácok nem ismerik a paraszti kultúrát, nem is 

kerültek vele kapcsolatba és sajnos a mestereik sem szándékozzák ezeket a gyökereket kialakítani és 

mélyebbre ereszteni. A táncos csak egy eszköz, csakúgy, mint maga a tánc is. Az önmegvalósítás 

eszköze, mely háttérbe szorít minden más érdeket és értéket. A koreográfus-oktató önmagát akarja 

sikerre vinni. S ha egy táncos droid véletlenül öntudatra ébred, hogy a mátrixból megszabadulva 

személyiséggé csiszolja magát, vagyis elköszön a droidhadseregtől…, nos azt leárulózza, kitagadja, 

levegőnek nézi. Ebből máris láthatjuk, hogy pedagógiai szándéknak nyoma sincs, hiszen a pedagógus 

a világra készít fel, útravalót akar adni és büszke rá, ha a tanítványa az életben érvényesül és 

kiteljesedik. 

No, de mi köze a Fölszállott a Páva műsornak ahhoz, amit most összehordtam? Az a véleményem, 

hogy az idei Páva zászlójára tűzte a takonyba csomagolást. Mindvégig úgy éreztem, hogy a szakma és 

a televízió totális szembemenése zajlik. Amit a TV este „becsomagolt”, azt az együttesek, mentorok, 

zsűritagok reggelre megpróbáltak „kicsomagolni”…, sajnos sikertelenül.  

 



Kezdjük mindjárt a forradalmi ötlettel; a zsűri helyett a közönség döntsön.  

Nem tudom, hogy a Zsűri tagjai végiggondolták-e a szerepüket, mielőtt elvállalták ezt az évadot, de 

abban szinte biztos vagyok, hogy a középdöntők tájékán már elgondolkoztak ezen. Tulajdonképpen 

szinte semmit nem tudtak befolyásolni. A televízió minden pillanatban azt sugallta, erőltette, hogy itt 

most nincs vesztenivaló. Szervezzünk szavazókat és sikerre vihetjük a produkciónkat!!! A Zsűri 

veretes szakmai véleményeit a zsibongóból rendre a „SZAVAZZ A ...-AS KÓDRA” kontrák követték. A 

szavazásra való buzdításnak a legváltozatosabb, leggügyébb formáit megismerve kalandozhattunk 

végig az adáson. Állítólag a nézettség növelése volt a cél. Nos, valós adatokat nem tudunk, de én 

biztos vagyok benne, hogy idén csökkenés volt a nézettségben. Azt is tudhatjuk, hogy a szavazatok 

nem a produkció látványa alapján érkeztek, hiszen a nyolcvan százalékuk az adás első tíz percében 

megérkezett. Az utolsó produkcióra is!!!! Ez tehát számunkra egyetlen üzenetet hordozott: szervezz 

és nyerhetsz! Csak széljegyzetként említem, hogy egyszer szívesen meghívnám ebédre azt a híres 

közjegyzőt, akit évek óta minden adásban emlegetnek (Columbo felesége…). Az egyetlen ok, amiért a 

szavazásos megoldás nem hozott nagyobb botrányt, hogy az együttesek, szólisták, az eddigi 

legtisztességesebb viselkedést tanúsítva, még így is képesek voltak örülni egymás sikerének.  

Zsibongói „őrület” 

A Pávák Pávájának koncepciója az állandó vidámság, a fiatalos, lendületes, örömteliség volt. Nem 

adunk időt az önmarcangoló izgulásnak, a színpadra lépés előtti felkészülő elmélkedésnek, itt a 

lényeg az, hogy mindenki mindig vidám és még annál is vidámabb!!! Spontán örömünket pedig 

mindig éppen elkapja egy kamera. A valóságban úgy zajlott mindez, hogy a zsibongónak nevezett 

várakozó helyiségben egy határozott televíziós „smasszer” előre beidomított mindenkit, elmondta, 

hogy mettől-meddig kell teljes tüdőből mulatni! Majd amikor eljött a pillanat, erőteljes hangon 

kikövetelte a harsány mulatozást. Ha az őrjöngés alábbhagyott, széles gesztusokkal integetve 

követelte a fokozását. Az első adásnapokon teljes fejetlenség alakult ki, hiszen ezt az elképzelést nem 

egyeztették előre a szereplőkkel. A zenészek így rendre rázendítettek a legócskább műdalokra, 

többször előkerültek a román hateganák, Fási Mulatót megszégyenítő dajdajozások. Miután ezt szóvá 

tettem, nem történt más, mint hogy a következő adásokban az aktuálisan jelen lévő zenekarokat 

bízták meg a helyszínen, vállukra téve ezzel a felelősséget a zsibongói minőségért. Egy idő után már 

mindegy volt, hogy mi szól, mert állandósulnia kellett a harsogásnak, ugrálásnak, szurkolásnak. Így 

eshetett meg, hogy a gazdag népviseletbe öltözött fiatal menyecskék diszkóba illő ugrabugrálással, 

viktória jelet mutogatva, sikongatva kérték a szavazatokat, vagy hogy a kimértségükről híres 

székelyek viseletét hordó legények „áj, romale, áj, savale” csingerálással mulattak a lépcsőkön. 

Rosszallásomat látva smasszer barátunk egyszer aztán félig gúnyosan megkérdezte tőlem, hogy 

milyen zenét szeretnék hallani? Körülöttünk állt a Szentendre Táncegyüttes felöltözve a legmesésebb 

rábaközi viseletbe… No, ezt a kérdést kellett volna feltenni két hónappal az adás kezdete előtt!!! 

Hiszen a Zsibongó volt a Páva második legkiemeltebb színtere! A teljes kiborulásom akkor 

következett el, amikor Hideg Annát, a híres mezőségi énekest is a hangosan zsivalygó tömegben 

akarták interjúra bírni. A nagyot halló asszony szégyenkezve szomorkodott, hogy nem értette a 

kérdéseket, így a válasz sem volt méltó ahhoz, amit Ő itt képviselni szeretett volna. Nem baj, no, 

Anna néni túlteszi magát ezen! Hiszen ez a műsor nem Őróla szól, örüljön, hogy ott lehetett! 

 

 



Dizájn 

Azt hittem, hogy a két évvel ezelőtti „vérbirkák és vértyúkok” után már nem jöhet rosszabb. A műsor 

esztétái azonban idén is megtették a magukét. A természetes formák világa nem kell, elég csak, ha 

ránézünk! Mi sem egyszerűbb, mint egy gyönyörű, régi formavilágot felhasználni és lopni…! Ezt 

csinálják manapság a silány etno-világzenei együttesek is, sikerük is van, hát miért ne lehetne 

ugyanezt a népművészet formavilágából merítve megtenni? Csakhogy a digitális megoldások nem sok 

szépet tudtak ebből kihozni. Okányi Misi mögött pl. az Enterprice űrhajó parkolt, mellette hullott a 

lelőtt ellenséges hajók robbanásából származó tűzeső… Hallhattunk vicces megjegyzést a Titanic 

gépházáról és Super Mario akadálypályájáról is… Állandó villogás, csillogás, életidegen színek és 

effektek, benne az alig látható énekes, vagy szólista. Mindez mire jó? Kinek tetszik? Kit akar 

elkápráztatni? Mit akar üzenni? Ezzel akarták a modern világ és a hagyományos világ közötti 

kapcsolatot erősíteni? Szerintem nem sikerült. Sikerült viszont elmarni a hagyományos világban élő 

nézőközönség jelentős részét és a szakmabelieket is. A néptáncosok százezres tömege egyszerűen 

nem nézte a Pávát. Ezt első kézből mondhatom, hiszen rendszeresen járom a vidéki együtteseket és 

mindenhol szóba került a téma. Nem ért annyit a műsor, hogy a pénteki próbát elhalasszák miatta. 

Őszintén sajnáltam a műsorvezetőket, a gyakran viccesbe hajló öltözeteik miatt.  

Belső hangulat, küldetés 

Az előző időszakban, a válogatások, nyári táborok során rendezett találkozó-sorozat már önmagában 

közösségteremtő erővel bírt. Az előzetes alkalmaknál a csoportok ismerkedhettek, találkozhattak, 

közösségi élményekkel és szakmai értékekkel gazdagodtak. Magyarul Ők is nyertek valamit, nem csak 

a TV. Most nem volt válogatás, nem volt találkozó, sem tábor. Egyszerűen csak meló, szerződés-

szerűen. Pontosan ennek megfelelően viselkedtek a szereplők is. Különösebb belső töltöttség nélkül 

elvégezték a vállalt munkát. A kiesők elkönyvelték, hogy többet nem kell jönniük, majd egy „no, végre 

egy nyugodt Advent” elmormolása mellett lezárták magukban a Pávát. A Fölszállott a Páva tehát 

többé nem közösségépítő műsor, amely az értékek átadását célozza, hanem egyszerű show, amely 

néhány TV-s szerkesztő, tanácsadó elképzeléseit tükrözi. 

Néhány pozitívum:  

 A Pávák történetének legtisztább, legszínvonalasabb sorozatát hozták a záró műsorszámok, 

melyeket Fitos Dezső és Kocsis Enikő szerkesztettek. Nagy értéket állítottak színpadra!  

 Elismerés jár a szólistáknak, zenekaroknak és táncegyütteseknek, amiért önmagukat a lehető 

legméltóbb módon képviselték a műsorban. (Azért itt sajnos volt néhány megkérdőjelezhető 

produkció, ami alapvetően az előzetes szakmai kontroll hiánya miatt kerülhetett be.) 

 Pál István Szalonna és Bandája nagy alázattal és tökéletes színvonalon „szolgálta” mindvégig 

a szereplőket, köszönet jár érte. 

 A Zsűri – talán érezve a bajt – egyre mélyebbre nyúló értékelésekkel próbálta korrigálni a 

kialakult szakmaiatlanságot.  

 

Kovács Norbert Cimbi 



Híreink novemberből, decemberből 

Hunyorgó hírek 

 

Ismét adventi műsorra készült az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyorgók 

Bábcsoportja. A tavalyi évben a Kiscsősz környékén lévő falvakban mutattuk be A szívek 

szabója című műsorunkat, amelyben a Karácsony közeledtével a családban rejlő értékek 

fontosságára igyekeztünk felhívni a figyelmet. Idén a székhelytől kicsit távolabb fekvő, 

pezsgő kulturális élettel rendelkező Csabrendekre kaptunk meghívást, ahol december 15-én a 

helyi közösség Luca-napi szokásokat bemutató műsorával együtt léptünk ismét színpadra.  

 

 

A próbák alkalmaival az eddig összeállított műsorok gyakorlásán kívül egy új darab 

összeállításába is belekezdtünk, ezúttal a magyar népmesék kifogyhatatlan tárából merítünk 

ötleteket. Természetesen a munka mellett a legfontosabbra, az együttlét örömére, közös 

mókázásra is szánunk időt, hogy közösségünk mindig tovább erősödhessen.  

Novemberben harmadik alkalommal került megrendezésre Devecserben a Gárdonyi 

Tehetséggondozó Verseny, ahol csoportunk tagja, Kovács Szidónia nagy örömünkre egy, az 

első darabunkban tanult népdalt (Három bokor ribizli…) választott bemutatásra, első 

versenyén ezüst minősítést szerzett.  Gratulálunk neki! 

 



Dunántúli seniorok kiscsőszi együttléte 
 
A program időpontja: 2018.11.2-3-4. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 70 fő 
 

A régió három senior néptáncegyüttese töltötte együtt a hétvégét kiscsőszön, hogy közös táncaikkal 

örvendeztessék meg magukat. Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória balázstelki táncokat tanított a 

néptánc próbákon. A foglalkozásokon a gencsapáti Vadhajtás, a soproni Kacagány és a kiscsőszi Bozót 

Néptáncegyüttesek tagjai vettek részt. Az esti órákban hangulatos együttlét, táncház, daltanulás 

gazdagította a programot. 

 

 

Kispej Lovam Tatabányán 
 
A program időpontja: 2018.11.10. 
A program helyszíne: Tatabánya 
A program szervezője: Tatabánya Agóra, Bányász Néptáncegyüttes 
Érintettek létszáma: 500 fő 



 
Megtisztelő felkérésnek eleget téve a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes mutatta be a tatabányai 

Koreográfus Verseny gálaműsorát november 10-én. Az előadás a fesztivál résztvevőinek szólt. 

Csoportunk nagyon fontos küldetést igyekszik teljesíteni azzal, hogy a táncok improvizatív, egyszerű, 

sallangmentes bemutatási formáját igyekszik népszerűsíteni.  

Az előadás nagy sikert aratott a fiatalok körében. 

 

 

 
Régi hangulatú búcsúi ünnepség 

 
A program időpontja: 2018.11.11. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Egyesületünk egyik kiemelt célja, hogy a falusi társadalmi élet legfontosabb eseményeit újra élővé 

tegye és abba a lehető legszélesebb köröket bevonja. Az egykori falusi búcsúi ünnepségek hangulatát 

és világát idéztük meg november 10-én, Szent Imre védőszentünk tiszteletére rendezett 

programsorozaton.  

Az ünnepi misére a megszokottnál többen érkeztek, hiszen jelen voltak az elszármazottak és 

meghívott vendégeink köréből is jó néhányan. A misét követően a Templom előtt mutattuk be 

néptánc műsorunkat, amelyet már hagyományosan ajánlunk a helyieknek. Ezután ünnepi ebédre 

vártuk a falusiakat és az egyházi méltóságokat egyesületünk udvarában. Barátaink, Milos Dávid és 



Spiegel Zoltán hajnaltól szorgoskodott a konyhában és az ínycsiklandó marhahús leves mellé 

vadpörköltet és dödöllét készítettek. Minden vendégnek nagyon ízlett ez a különleges étel.  

A jó vasárnapi ebéd és a kitűnő somlói borok ízét a jánosházi Cigányzenekar, Sallai Flórián és Bandája 

gazdagította. Kitűnő hangulatú nótázással zártuk a napot, mely valóban a falu ünnepe lett. 

   

   

 
Fölszállott a Páva élmények 

 
A program időpontja: 2018.11-12. hó 
A program helyszíne: Budapest MTVA 
A program szervezője: MTVA 
Érintettek létszáma: rengeteg 
 

A sok negatív tapasztalat mellett emberi pillanatai is vannak a Fölszállott a Páva 

eseménysorozatának. Ezek a pillanatok nem a Televízió stábjának köszönhetőek. Mentori teendők 

vállalása mellett Egyesületünk támogatta Hideg Anna néni részvételét Okányi Mihály ördöngösfüzesi 

produkciójában.  

Kiemelkedő táncos minőséget képviselt a második és harmadik elődöntőben Hoksz Attila és Glonczi 

Rodrigó, akik sajnos nem folytathatták a televíziós részvételt. A mi szemünkben mindketten 

továbbjutók voltak, tisztelet nekik és felkészítőiknek! 



 

 

 
Ajkai diákok Erasmus programjában 

vettünk részt 
 
A program időpontja: 2018.11.14. 
A program helyszíne: Ajka 
A program szervezője: Vörösmarty Mihály Általános iskola és Gimnázium 
Érintettek létszáma: 20 
 

Az ajkai Vörösmarty Mihály Iskola nemzetközi Erasmus programja keretében Kovács Tiborné és 

Kovács Norbert tartott előadást Ajkán, a programban résztvevő diákok számára. A beszélgetés 

témája a népi értékek, a régi tudás továbbadása körül forgott. Szó esett arról, hogy a néptánc és 

népzene megismerése, gyakorlása ma már népszerű dolog a fiatalok körében. A gyerekek 

élményekről hallhattak a táncos élet kapcsán. A program másik felében Kovács Tiborné a 

gyógynövényes tudományáról és a régi gyógyászatról beszélgetett a hallgatókkal. A helyszínre vitt 

szárított növényeket megszagolhatták, megtapinthatták a gyerekek, sőt egy kis tea kóstolásra is 

lehetőség volt. 



 

Népdalosok versenye, csöglei sikerek 
 
A program időpontja: 2018.11.15. 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Gárdonyi Géza Általános Iskola 
Érintettek létszáma: 50 
 

Csöglei kisdiákok is részt vettek a devecseri általános iskola által szervezett népdaléneklési 

versenyen. Mindhárom versenyző Egyesületünk csoportjaiban is tevékenyen részt vesz, 

népdalkörünkbe és néptánc csoportunkba is járnak. A versenyen kiemelkedtek kitűnő 

énektudásukkal. Kövi Dóra Gyémánt, Kövi Veronika Arany, Bognár Boglárka pedig Ezüst minősítést 

szerzett. Gratulálunk mindhármuknak és felkészítő tanáruknak, Gáncs Andreának is! 

 

 



Fesztiválon A Kispej veteránjai 
 
A program időpontja: 2018.11. 17-18. 
A program helyszíne: Szekszárd 
A program szervezője: Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 

Különleges napokat élhetett át a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes korosabb tagsága a Szekszárdi 

Fesztiválon. A csoport ugyanis a rendezvény versenyprogramjába nevezett. A nagy érdeklődést 

jelezte, hogy az ország legkülönbözőbb részeiből érkeztek a legismertebb táncegyüttesek. 

Együttesünk alapvető célja, hogy ismét átélhessük a fesztiválok régi hangulatát és egy hangulatos 

mulatságban vegyünk részt. E célunk maradéktalanul teljesült, sőt a Zsűri kitüntető elismerésével is 

kiegészült. 

A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes a „Sebaj, van pénz” és az „Akkor szép a huszár, ha felül a lovára” 

című produkciók példaértékű és hiteles megformálásáért a Martin György Néptáncszövetség 150.000 

forintos különdíjában részesült. 

 

 

 



Kispej Lovam Táncegyüttes Szovátán 
 
A program időpontja: 2018.11.24. 
A program helyszíne: Szováta, Erdély 
A program szervezője: Szováta Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 

Szováta néptánc fesztivált rendezett a közelmúltban, ahol a térség néptáncegyüttesei 

vendégszerepeltek, korosztályi megkötés nélkül. Megtiszteltetés, hogy a fesztivál gálaműsorának 

bemutatására a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttest kérték fel a szervezők. Együttesünk nagy 

lelkesedéssel szerepelt az erdélyi vendéglátók előtt, akik álló tapssal jutalmazták az egy órás előadást. 

Zenekarunk (Kalász Máté, Halmos Attila, Szabó Csobán Gergő) egy kiváló helyi brácsással kiegészülve 

jól húzta a talp alá valót. A műsort követően a zenészek éjfélig tartó táncházban és közös nótázásban 

is segítségünkre voltak.  

 
 

Ló nélkül huszárkodtuk Ausztriában 
 
A program időpontja: 2018.11.28-29 
A program helyszíne: Bécs, Krems (Ausztria) 
A program szervezője: Kilyénfalvi Gábor, Délibáb Táncegyüttes 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 

Barátunk, Kilyénfalvi Gábor és az általa vezetett Délibáb Néptáncegyüttes szervezte a Fordulj Kispej 

Lovam Táncegyüttes két előadását Ausztriában. November 28-án Bécsben, a Collegium Hungaricum 

nagytermében adtuk elő közel másfél órás műsorunkat telt házas nézőtér előtt. A bécsi magyarok 



hálás közönségnek bizonyultak, három ismétlést harcoltak ki fergeteges tapsukkal. Öröm volt 

tapasztalni, hogy a yakran egymás vetélytársaként működő két kiemelkedő bécsi magyar 

táncegyüttes, a Napraforgók és a Délibáb tagsága most együtt ült a nézők soraiban, majd a program 

folytatásában, a táncházban is együtt mulatoztak.  

A következő napon egy civil szervezet meghívására Krems városának egy különleges közösségi 

épületében vendégszerepeltünk. A nézőközönség soraiban egyetlen magyart leszámítva itt most 

osztrákok ültek. A siker ezen az előadáson sem maradt el, a közönség vastapssal jutalmazta a 

táncosokat. Köszönjük Kilyénfalvi Gábor és Családja vendégszerető gondoskodását. 

 

 

Adventi koszorú készítés 
 
A program időpontja: 2018.12.02. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Gáncs Andrea 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 
A megyei könyvtár a vidék kulturális feladatellátása keretében adventi koszorú készítéssel segítette a 

kistelepüléseket. A lehetőség egyben kiváló közösségi programot is adott, hiszen a falubeliek 

összegyűlve, együtt készítették el adventi koszorúikat. Az esemény a közösségi szálláshely 

étkezőjében zajlott, a házigazda Gáncs Andrea volt. 



 
 

Veszprém-Bakony Táncegyüttes gála 
 
A program időpontja: 2018.12.02. 
A program helyszíne: Veszprém 
A program szervezője: Veszprém-Bakony Táncegyüttes 
Érintettek létszáma: 800 fő 
 

Egy napon kétszer is megtöltötte a Veszprém Agóra színháztermét a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, 

amely nemrég tartotta szokásos éves gálaműsorát. Az együttes a Kis-Bakony Táncegyüttessel 

kiegészülve másfél órás műsort állított össze, mely üdítő gyermek koreográfiákkal díszítve Erdély és 

Kelet-Magyarország tájain kalauzolta a nézőközönséget. A közönség köreiben megjelentek a szakma 

képviselői és a fellépő fiatalok rokonai is, a két előadásra közel nyolcszázan voltak kíváncsiak. A 

műsort Kádár Ignác és Nagypál Anett állította össze, a gyermekek koreográfiáit Varga István és 

Vargáné Földházy Ildikó készítette. 

 

 



Gyermek színház Kiscsőszön 
 
A program időpontja: 2018.12.03. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Gáncs Andrea 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Mikulás Bácsi bolondos történetét élvezhette a gyermekekből és szülőkből álló közönség Kiscsőszön, 

december 3-án, hétfőn este. A Budapestről érkezett kis színház három színésze igazán professzionális 

színvonalon adta elő a közel egy órás darabot, amely osztatlan sikert aratott a kiscsőszi és 

környékbeli nézők körében. A program különlegessége, hogy ilyen színházi program legalább harminc 

éve nem volt a kiscsőszi Faluházban. Megtört tehát a jég… 

 

Szabadegyetem, értéktár alapítás 
 
A program időpontja: 2018.12.05. 
A program helyszíne: Iszkáz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 

Iszkázt és a környező falvakat is dicséri az a nagy érdeklődés, amely legutóbbi szabadegyetemi 

rendezvényünket kísérte Iszkázon. A Faluházban megtartott előadássorozat témáit valószínűleg jól 

választottuk meg, hiszen sokakat érdekelt a program. Három kiemelt előadónk olyan egymástól 

teljesen eltérő témaköröket vállalt. Vasuta Gábor természetfotós a régió madárvilágáról és 

természeti értékeiről tartott vetítéssel egybekötött előadást. Képeit a közönség a Faluház falain is 

megtekinthette. 



Tornai Tamás, a térség ismert vállalkozója, a Tornai Pincészet tulajdonosa előadásában a térség 

lehetőségeit, a társadalom állapotán át próbálta megvilágítani, kiemelve az értékeket és a felmerülő 

problémákat, nehézségeket. Nagyon izgalmas előadás volt ez, mely tulajdonképpen társadalom-

lenyomatként is értelmezhető volt. 

Harmadik előadónk Dukai István tanár úr volt, aki helytörténeti ismereteinek egy szeletét osztotta 

meg velünk. Az előadásnak köszönhetően feltárult a Somló történelme egészen a vaskorig 

visszamenőleg. Nagyon fontos tudás került a figyelmes hallgatók birtokába, hiszen a helyi történelem 

ismerete nélkül nem lehetünk igazán helyi értékeket képviselő emberek. 

A program záró részében különleges kezdeményezést ünnepelhettünk. Iszkáz és Kiscsősz 

önkormányzatainak Képviselő-testületei megalapították a Hunyor-Marcal-mente Tájegységi 

Értéktárat. Az alapítás alapvető szándéka, hogy az érintett földrajzi térség települései csatlakozzanak 

az ügyhöz és együttműködésen alapuló helyi értékfeltárás, értékrögzítés történjen. Ennek 

eredményeként a későbbiekben közös programok, rendezvények segíthetik a helyi társadalmi 

kohéziót.  

A napot megkoronázva a szellemi értékek képviselői léptek színpadra. A gálaműsorban fellépett a 

helyi Életöröm Nyugdíjasklub Dalköre, a kiscsőszi Rekettye Néptánccsoport és Csögle általános 

iskolájának népdalos tanulói. 

 

 



Kiscsőszön is járt a Mikulás 
 
A program időpontja: 2018.12.06. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 

Reménykeltő és örömteli, hogy az elmúlt években már nem csökken a szokásos Mikulás ünnepségen 

részt vevő gyermekek létszáma Kiscsőszön. A faluba idén is eljött a Mikulás és néhány kedves 

gondolat kíséretében ajándékcsomagot adott át a helyi gyermekeknek. A gyerekek verseket 

szavaltak, énekeltek viszonzásképpen. A jó hangulatú esemény is jelzi, hogy egyre mozgalmasabb a 

társadalmi élet a faluban. 

 

 

Fotós barátaink Kunszentmiklóson 
 
A program időpontja: 2018.12.06. 
A program helyszíne: Kunszentmiklós 
A program szervezője: Ivanics László 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 

Egyesületünk két tagja, Bánhelyi József és Horváth Orsolya fotókiállítását hívta meg régi barátunk, 

Ivanics László, aki szintén az Élő Forrás aktivistája. A fotós házaspár régóta szenteli figyelmét és idejét 

a néptáncos események fényképezésére, így akár több kiállításra való anyaggal is előállhatnának. Egy 



válogatás most néhány hónapra Kunszentmiklósra költözött, hogy hirdesse a népművészet értékét, 

közösségteremtő erejét. 

   

   

 
Dalos vendégszereplés Hideg Anna erdélyi 

adatközlővel 
 
A program időpontja: 2018.12.08. 
A program helyszíne: Külsővat 
A program szervezője: Külsővat szülői közössége 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

Általános iskolás gyermekek szülei szerveztek jótékonysági gálaműsort Külsővaton. Az estére 

meghívták a környék kulturális csoportjait, akik természetesen ingyen szerepeltek a gálaműsorban. 

Az Élő Forrás Dalkör is meghívottként szerepelt a műsorban. Nagy sikerrel adták elő szatmári és 

magyarbődi népdalcsokraikat. Különleges vendége is volt a programnak, hiszen itt volt velünk Hideg 

Anna, a híres ördöngösfüzesi népdalénekes. Az Élő Forrás vendégszeretetét élvező Anna néni 

örömmel énekelt a külsővati közönségnek, akik még talán soha nem hallottak ilyen értékes előadást. 

A dalokat nagy figyelemmel hallgatták, csendes áhitattal fogadták a karácsonyi kántálást, mellyel 

műsorát zárta. 



    

 

A ló, mint az ember barátja 
 
A program időpontja: 2018.12.12. 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

A devecseri óvodával való együttműködésünk keretében ünnepi témanapot tartottunk a gyerekek 

számára. A nap témája a ló, mint társ, mint barát megismerése volt. Lovas kocsit és egy szép pár 

hidegvérűt is kiállítottunk a gyerekek és az óvónők legnagyobb örömére. A lovak megismerése 

közben a hangulatos kocsikázás örömének hódoltunk. A lovakról hallott ismereteket magyar 

népdalok éneklésével egészítettük ki. 

 

  

 
 



Adventi fesztivál Devecserben 
 
A program időpontja: 2018.12.12. 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Általános Iskola Devecser 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 

A múlt év sikerének köszönhetően ismét megrendezésre került a devecseri Gárdonyi Géza Általános 

Iskola adventi fesztiválja, melynek az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is felkért segítője, 

résztvevője volt. A fesztivál keretében Mikulás manója kíséretében lovas kocsiztak a gyerekek. A 

fogatot egyesületünk biztosította. A fesztivál gálájában felléptek a devecseri iskolában tanuló 

néptáncosaink, Szabó Sándor vezetésével és szólótáncot mutatott be Tima Mátyás és Balogh Mária. 

   

 



Disznóvágás és hagyományőrző 
programok tengerentúli magyar 

vendégekkel 
 
A program időpontja: 2018.12.15-16 
A program helyszíne: Kiscsősz-Herend-Devecser 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 

Életre szóló élményekkel gazdagodhattak azok a fiatalok, akik a Rákóczi Szövetség partnersége 

keretében két napos látogatásra érkeztek hozzánk. A csoport Argentínából, Brazíliából, Ausztráliából 

érkezett fiatalokból állt, akik magyar kultúra értékeit akarták megismerni. Változatos programban 

mutattuk be számukra a térségünk értékeit és az általunk képviselt kultúrát.  

Elsőként a Herendi Porcelánmanufaktúrába látogattunk. A múzeum és a mini manufaktúra 

megtekintése  különleges élmény volt. A látogatók megismerhették a világhírű hungarikum a Herendi 

Porcelán készítésének technológiáját és a gyár történetét. Ezt követően egy különleges kiállítást 

látogattunk meg. Devecserben a világszerte ismert vörösiszap katasztrófa emlékkiállításán láthatták a 

fiatalok a megrendítő pillanatokról, eseményekről készült fotó és filmanyagot. Délután a legkisebb 

történelmi borvidék, a Somló mutatkozott be Tornai Tamás, nemzetközi hírű borász segítségével. Az 

esti órákban néptánc és népzenei előadással, majd táncházzal szórakoztatta a csoportot a Dunántúl 

Népi Kommandó és a Somló Banda. 

Másnap reggel két hatalmas disznó levágásával kezdtük a napot. A feldolgozás menetét végig 

követhették a résztvevők, emellett folyamatosan kóstolgathattuk is az elkészült ételeket. Eközben 

népművészeink Karácsonyhoz kapcsolódó hagyományos tárgyak készítését tanították. Az elkészült 

emléktárgyakat a vendégek magukkal is vihették. Délután a hétfalusi csángók borica táncát 

sajátították el a fiúk, akik ehhez Kardos Róbert segítségével boricás botokat is faragtak. Mindezek 

mellé a Dűvő zenekar, Halmos Attila és zenész barátai is húzták a hangulatos muzsikát.  

 



Évzáró együttlét a közösségeink tagjaival 
 
A program időpontja: 2018.12.17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 

Közös vacsorát és beszélgetés, majd vidám táncházat rendeztünk a legaktívabb közösségeink 

számára. Néptáncosaink, bábosaink, kézműveseink közül nyolcvan fő jött össze a kiscsőszi 

Faluházban, ahol együtt ünnepeltük egy sikeres esztendő elteltét. A vacsorát követően Kovács 

Norbert köszönetet mondott a sok segítségért, a programokon való rendszeres részvételért. Ünnepi 

előadás keretében népdalcsokrot énekelt az Élő Forrás Dalkör. 

   
 

Évzáró Közgyűlés és évbúcsúztató 
 
A program időpontja: 2018.12.18. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 40 fő 
 

Ünnepi Közgyűlést tartott az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényre az egyesület 

tagjait és a foglalkoztatottak körét hívtuk meg. A Közgyűlés fontos programrészeként megtárgyaltuk 

és elfogadtuk az Egyesület 2019. évi költségvetési tervét és munkatervét. Ezt követően az Élő Forrás 

Alapfokú Művészeti Iskola munkatervéről és költségvetéséről határozott a legfelsőbb szerv. A 

Közgyűlés lezárását követően vacsorával és baráti koccintással köszöntük meg egymásnak az 

együttműködés örömeit. 



 
 

Téli mese a devecseri Óvodában 
 
A program időpontja: 2018.12.19. 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Együttműködési programunk keretében látogattunk el a devecseri óvodába, ahol a gyermekek egy 

különleges karácsonyi előadást élhettek át, „Téli Mese” címmel. A Bahorka Társulat a gyermekek 

nyelvén, interaktív módon ünnepelte végig a téli ünnepkört. Az Advent időszakának jeles eseményei 

dalokban, játékokban táncokban nyilvánultak meg. A gyermekek mindvégig aktív résztvevői voltak az 

előadásnak, éneklésükkel, táncukkal, játékos megnyilvánulásaikkal segítették az előadókat. 

 



Karácsonyi műsor Bodorfán 
 
A program időpontja: 2018.12.19. 
A program helyszíne: Bodorfa 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Az Eötvös károly Megyei Könyvtárral együttműködésben valósítottuk meg Bodorfa település 

Karácsonyi ünnepi előadását, mely azért is volt számunkra kiemelkedően fontos, mert a falu 

polgármestere, Kardos Róbert egyesületünk tagja. Meghívásunkra fellépett a Bahorka Társulat, mely 

a téli ünnepkör népszokásait, hagyományos kulturális és közösségi eseményeit dolgozta fel 

műsorában. A mélyre nyúló, de egyben nagyon szórakoztató, magas színvonalú előadás elvarázsolta 

a kis falu lakóit. A műsort igyekeztünk még látványosabbá tenni, így kiemelt szerepet kapott a 

kiscsőszi Rekettye Néptánccsoport is, akik összesen tíz fővel mezőségi táncokat adtak elő, a közönség 

nagy tapsától kísérve.  

 

 

 
 



Regölés debreceni vendégekkel 
 
A program időpontja: 2018.12.27. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Motolla Egyesület Debrecen 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

Immár hagyományosan megszerveztük a kiscsőszi regölést december 27-én. A vendégek a 

megszokott körből, az ország különböző vidékeiről érkeztek. A rövid gyakorlást követően, közel 

harminc fős csoportunk elindult a falu családjaihoz, hogy a régi iszkázi regölés és további köszöntések 

bemutatásával adja át jókívánságait. A lakók szeretettel és finomságokkal fogadták a regösöket. A 

program félidejében, 18.00 óra tájban érkeztek debreceni vendégeink, a Motolla Egyesülettől. A 

csoport kutatja, feleleveníti a Kárpát-medencei regöléseket, melyek közül – útjukat velünk folytatva – 

többet elő is adtak a kiscsőszi családoknak. Estére térve közös vacsora után nótákkal, tánccal 

múlattuk az időt. 

 

 



 

 

 

 
 



Szilveszter a Magyarpalatkai Bandával 
 
A program időpontja: 2018.12.24.-2019.01.01. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

Szinte csak a legszűkebb baráti kör, a győri Regős, a Rába Táncegyüttes, a Bozót néptáncegyüttes és 

néhány kedves ismerős vett részt a szilveszteri mulatságunkon, mégis közel százan jöttünk össze a 

kiscsőszi Faluházban. A program már kora délután elkezdődött az ételek elkészítésével és a terem 

berendezésével. Délután sorra érkeztek a vendégek és a muzsikusok. A Magyarpalatkai Banda 

kiegészült több magyarországi zenésszel is. Kiváló hangulatú, hosszan tartó évbúcsúztatás volt, mely 

reggel öt óráig tartott. Az este-éjszaka folyamán legalább nyolc mezőségi táncrend követte egymást 

és egyszer sem hiányoltunk más szórakoztató muzsikát.  

Reggeli után aztán lóra, lovas kocsira kaptunk és elindultunk újévet köszönteni Iszkáz és Kerta 

polgármestereihez, ismerőseinkhez. 

 

 

 

 



Beharangozó  

 

 



 

Kiscsőszi farsangi disznóvágás és táncoktatás 

2019. február 9-én, szombaton „Dezső disznó” ismét a mennybe megy. 

Egész napos farsangi program, muzsika, álorczás felvonulás disznótor és farsangi műsor 

A rendezvényen néptánc továbbképzést tartunk ifjúsági és felnőtt korú táncosok számára.  

A képzés témája: Szék táncai 

Oktatók: Szabó Szilárd és Szabó Rubinka 

A részletes felhívást hamarosan közzétesszük. 

 

 

Együttműködő partnereink: 

      

 


