
Hidak Hírek 

 

2017 december – 2018 január 

Új fejezet nyílik az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület életében 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, aki Kiscsősz és az Élő Forrás barátja, hogy 

elnyert pályázataink révén jelentős fejlesztéseket végezhetünk el a következő két 

esztendőben Kiscsősz több pontján. A programjaink zavartalansága érdekében 

igyekszünk a kevésbé látogatott időszakokra ütemezni az építéssel, 

területrendezéssel járó feladatokat. Amennyiben mégis előfordul, hogy a 

környezet a folyamatban lévő munkálatok miatt nem a megszokott minőségű, 

előre is megértéseteket kérjük.  

Az alábbiakban tájékoztatunk benneteket elnyert pályázatainkról és 

programjainkról, melyek egy részében természetesen örülnénk a szakmai 

partnerek segítségének is. Kiemelném a Transznacionális pályázat kutatási 

programját, melynek kezdő kiskonferenciáját február 9-én, pénteken tartjuk. 

Nagyon örülnénk, ha minél többen megtisztelnétek minket ezen az eseményen. 

Honlapjainkon informálódhattok aktuális programjainkról: www.hidakforum.hu, 

www.eloforras.eu 

http://www.hidakforum.hu/
http://www.eloforras.eu/


Programok és fejlesztések Kiscsőszön és a Somló-Ság 
kulturális tengelyén, elnyert pályázatok alapján 

2017. január 1 – 2020. február 28. 
 
 
 EFOP-3.3.2-16-2016-00005 Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért  
"...s nem vész magja a nemes gabonának..." Hagyományos értékekre alapuló 
tudás-és közösségfejlesztés az Élő Forrásból 
24.996.970 Ft. 
Partnereink általános iskolák (Sopron, Homokbödöge-Ugod, Csögle, Devecser, 
Somlóvásárhely), és a devecseri óvoda. Kulturális programok, témahetek, 
versenyek, hagyományőrző táborok. 
 
 EFOP-1.3.5-16-2016-00092  

Somló-Ság Kulturális Tengely (BOZÓT) 
24.991.569 Ft.  
Közösségteremtő kezdeményezések, helyi érték és társadalom gyűjtés, 
archiválás, kis csoportok, klubok (dalkör, néptánccsoport, kézműves szakkör, 
férfi beszélgető kör, asszonyklub) működtetése a térség felnőtt lakossága 
számára. 
 
 EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 

biztosítása " 
.... Mert tükre vagyok én itt mindennek...." - Tudás alapú élet, életmód a 
Hunyor és a Marcal mentén  
Felnőtt tudásátadás, tanfolyamok (angol, informatika, életmód, hagyományos 
növénytermesztés, biogazdálkodás, kompetencia tréningek), szabadegyetemek, 
felnőtt tematikus táborok 
79.999.892 Ft.  
 
 EFOP-5.2.2-17-2017-00054 

„Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló 
hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján 
Nemzetközi kutatás Románia, Szlovákia és Magyarország bevonásával, a 
népművészeti közösségekben nevelkedő fiatalok jellemformálódásáról, 
közösségi emberré válásáról. Partnerünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 
erdélyi és felvidéki civil szervezetek. 
49.999.000 Ft. 
 



 EFOP-4.1.7-16-2017-00301 
Hunyor Regionális Kézműves Alkotóház megépítése 
Regionális hatókörű, széles szakmai palettát kiszolgáló kézműves alkotóház 
megépítése, műhelyekkel (kovácsműhely, fazekas műhely, szövő műhely, 
általános műhelyek, szabadtéri közösségi helyszínnel, teljes felszereléssel. 
119.966.763 Ft. 
 
 TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00015 

Élő Forrás Hagyományfalu megépítése, létrehozása 
295.551.272. Ft. 
A fejlesztés egy valódi népi tudásátadó helyszíncsoport, egy falusi „szellemi 
kalandpark” létrehozását célozza. Kiscsősz több helyszínén kerülnek kialakításra 
a különböző alaptémákra épülő látogatóhelyek (hagyománylabirintus, szekér 
mozi, vizek pihenőkertje, állat és növénybemutató, táncház, lakodalmi helyszín, 
nagyjaink pajtapanoptikuma, stb.)  
 
 

Folyamatban lévő program 
 

Hunyor Népfőiskola 
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 a Hunyor Népfőiskolát 
illetően.  
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület két éve működteti a Hunyor Népfőiskolát, mely így 
várhatóan hamarosan önálló intézményi formát ölt.  
A Hunyor Népfőiskola célterületei:     
 
A Népfőiskola keretében ellátandó feladatok megállapításának hátterét, a szakmai munka alapjait a 
több, mint tíz év alatt Kiscsőszön és térségében felépített kulturális szellemi bázis és a hozzá 
kapcsolódó kontinenseken átívelő, nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer adja.  
Az Élő Forrás Hagyományőrző egyesület a térség szinte minden rendezvényébe bekapcsolódott, 
partnerséget alakított ki a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal, a vidékfejlesztés szereplőivel 
és az országos hatókörű szakmai szervezetekkel, intézményekkel is.  
Az eddig főleg néphagyomány-ápolásra épülő munkáját az Egyesület olyan tevékenységi körökkel 
egészíti ki, amely nemcsak a térség kulturális, hanem szellemi és gazdasági életére is pozitívan 
hatnak.  
A Hunyor Népfőiskola határozott elképzelése, hogy a rendkívül jó természeti értékekkel rendelkező 
területen a tradicionális társadalom – mely az önellátásra alapul – újbóli megteremtése egyetlen 
lehetősége lehet a vidéknek az elnéptelenedés, elszegényedés ellen vívott harcban.  

 



Fiatal szülők iskolája Kiscsőszön 

 

A program időpontja: 2017. 11.29. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 15 fő 

 

 

Nagy érdeklődésre tett szert az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében 

megvalósított Fiatal szülők iskolájának november végén tartott összejövetele.  

A meghívott vendég ezúttal Dr. Major Zsuzsanna gyermekorvos volt, aki a legaktuálisabb 

témákról vezetett családias beszélgetés keretein belül beszélt többek között a gyermekkori 

lázcsillapításról, felső légúti megbetegedésekről, a téli vitaminpótlás fontosságáról és 

módszereiről, valamint a nem kötelező gyermekkori védőoltásokról. A beszélgetés során a 

fiatal szülők feltehették kérdéseiket bármely, a gyermekek egészségét illető témával 

kapcsolatban.  

 

A beszélgetés végén a szülők és Dr. Major Zsuzsanna gyermekorvos is kifejtették 

véleményüket, miszerint a hasonló összejövetelekre hatalmas lenne az igény az év minden 

időszakában. Fontos, hogy a gyermekorvosok időben tudjanak tájékoztatást nyújtani a 

szülőknek az évszakokra, a gyermekek életkorára jellemző betegségek megelőzéséről, 

kezeléséről.  

 

Az összejövetelt a gyermekek is nagyon élvezték, a néhány hónapos csecsemőtől a négy éves 

gyerekekig sok kis csöppség játszhatott együtt, amíg szüleik beszélgettek.  

 

 
 



Bánhelyi József és Horváth Orsolya a Fonóban 

rendezték be kiállításukat 

A program időpontja: 2017. december-január 
A program helyszíne: Budapest, Fonó 
A program szervezője: Fonó Budai zeneház, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: a Fonó látogatói köre (várhatóan 1500 fő) 
 

Egyesületünk közeli barátai, a Pajtafesztiválok örökös vendégei és kiállítói, Bánhelyi József és Horváth 

Orsolya fotó művészek a Fonóba kaptak megtisztelő meghívást. Képeik nagy része Kiscsőszön készült, 

így természetes volt, hogy a megnyitó ünnepségen mi tartottunk rövid köszöntőt és műsort. 

Büszkék vagyunk, hogy a művészi fotókon széles látogatói rétegek leshetnek bele a kiscsőszi folk élet 

legszebb pillanataiba. 

 

Betlehem készült Kiscsőszön 

A program időpontja: 2017. december  

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Kiscsőszi faluközösség, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 100 fő 
 

Az összefogás és a közösségi együttműködés legszebb kiscsőszi példája, hogy ebben az évben 

szabadtéri Betlehem készült Kiscsőszön. A helyiek évtizedek óta nem láthattak ilyesmit, így hát 

mindenki megcsodálja a faluközösség lakóinak munkáját. A helyi Asszonykör kézzel készített 



bábjainak elhelyezéséhet Kövér István készítette el fából és nádszövetekből a betlehemi istállót, 

bölcsőt, jászlat. Az elhelyezésnél sokan tüsténkedtek, mindenki örült a közös munka szép 

eredményének. A kellékek anyagát részben a készítők ajánlották fel, részben egyesületünk 

biztosította. Nagy örömünkre a faluban közlekedő idegen autók utasai is gyakran megállnak, hogy 

néhány percig gyönyörködjenek a szép Betlehemben. 

 

   

Leader fórumon népszerűsítettük a Hunyor 

Népfőiskolát 

A program időpontja: 2017.november 30 

A program helyszíne: Egyházaskesző 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 15 fő 

 
Kovács Norbert elnökünk lehetőséget kapott a GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület által 

Egyházaskeszőn szervezett tájékoztató fórumon való bemutatkozásra. Az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület régóta tagja a szervezetnek, több sikeres pályázat mellett állandó résztvevője a térségi 

programoknak, közös kiállításoknak, stb. Kovácxs Norbert a jelenlévő polgármesterek és a gazdaság 

képviselői számára tartott tájékozató előadást a Hunyor népfőiskola jövőbeni terveiről, működéséről. 

A beszélgetésbe forduló fórumon több felvetés elhangzott a lehetséges együttműködésekkel 

kapcsolatban. 

Bemutatkozó fórumot tartott a kiscsőszi Hunyor 

Népfőiskola 

A program időpontja: 2017. december 7.  

A program helyszíne: Devecser 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 200 fő 

 

 



Újszerű, hagyományteremtő módon rendezett bemutatkozó fórumot a kiscsőszi Hunyor 

Népfőiskola. A kezdeményezés lényege, hogy térségünk értékeit, értékőrzőit bemutassuk, 

összekapcsoljuk járásunk általános iskolás tehetségeivel. A fórum a Devecseri Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett magas színvonalú Advent Fényei 

Művészeti Gyerekfesztiválhoz kapcsolódott. A Gyerekfesztiválon a térségi gyermekek 

versenyeztek vers, rajz, ének és színpadi produkció kategóriában. Példa értékű produkciókat, 

alkotásokat láthattunk a kiemelkedően tehetséges gyerekektől.  

A verseny szüneteiben több olyan programmal készült a Hunyor Népfőiskola meghívott 

térségi értéktárakkal kiegészülve, amelyek még a szervezőket is meglepő módon lekötötték, 

érdeklődővé tették a gyerekeket vidékünk értékei iránt. Vendégeink megtekinthették és 

megkóstolhatták azokat az értékeket, amelyek az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, 

Nyárád község értéktára, a Somlói Tájegység értéktára, Csabrendek értéktára és Devecser 

város értéktára mutatott be. Az értéktárak bemutatkozása mellett a gyerekek kézműves 

foglalkozáson vehettek részt és lovas kocsin járhatták be a város egy részét.  

 

A verseny záró rendezvényét az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola szólistái nyitották. 

Büszkék vagyunk rá, hogy művészeti iskolánk tanulói közül többen is elnyerhették a 

gyémánt-, arany- és ezüst minősítések valamelyikét nem néptánc, hanem ezúttal egyéb 

művészeti kategóriákban is.  

 

A versenyt követő szakmai tanácskozáson a következő témaköröket érintve történt 

eszmecsere:  

 

 A Hunyor Népfőiskola céljai, jövőképe – Kovács Norbert, az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület elnöke 

 Értékek gyűjtésének jelentősége, egy sikeres mozgalom – Hoffner Tibor és Bazsó 

Gabriella, a Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért képviselői, az Ifjúsági értékőr 

Hálózat létrehozói 

 Devecser értékei: Gárdonyi Géza és az Eszterházy család – Ferenczy Gábor 

polgármester  

 Devecser értékei: Épített és természeti értékek, hústermékek Devecserben – Czeidli 

József tanár 

 A Somlói Tájegységi Értéktár – Horváth Zoltán, Doba polgármestere Csabrendek 

értéktára – Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező 

 Nyárád értéktára – Pajak Károly polgármester 

 Beszélgetés a témával kapcsolatban (milyen igényeket elégítsen ki a Hunyor 

Népfőiskola?) 

 

 

 

A beszélgetés keretein belül sok olyan aktuális kérdéskör, ötlet vetődött fel, amelyekre a 

fórumon résztvevő szakemberek újabb meghívott vendégekkel kiegészülve a Hunyor 

Népfőiskola következő fórumán (2017. december 13., Kiscsősz) közös ötleteléssel és 

tapasztalatcserével válaszokat, megoldásokat találhatnak.  

 

A fórumon újra megállapítást nyert az a tény, hogy a térség lelkes értékőrzőinek, 

vidékfejlesztőinek közös és rendszeres személyes eszmecseréje nagymértékben segíti és 

gyorsítja munkájuk eredményességét. Többek között ilyen alkalmak szervezésével kíván 

hozzájárulni a Hunyor Népfőiskola az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tevékenységeit 

kiegészítve térségünk életének minőségi javításához.  



A programban partnerünk: 

 
 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

 



A szívek szabója a Hunyorgók Bábcsoport előadásában 

 

A program időpontja: 2017. 12.10. 

A program helyszíne: Karakószörcsök 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 60 fő 

 

Advent második hétvégéjén került bemutatásra a Hunyorgók Bábcsoport A szívek szabója  

című adventi műsora. A bemutatónak a karakószörcsöki Művelődési Ház adott otthont.  

Karácsony közeledtével egy rendhagyó műsor készült Aranyosi Ervin verseinek 

feldolgozásával, melynek különlegessége, hogy a gyermekek szüleikkel együtt állnak 

színpadra. A műsora való készülés is meghitt, családias hangulatban zajlott. Csögléről, 

Iszkázról, Karakószörcsökről, Kertáról és Pápakovácsiból jöttek össze minden pénteken a 

szereplők a Kiscsőszi Interaktív Faluházba. A szülők, gyermekek együtt vettek részt a 

próbákon, együtt készítették el a bábokat, kellékeket, díszletet így minden együttlét a 

Karácsonyra való hangolódás, advent szellemében telt, melyet a teltházas bemutató 

megkoronázott.  

A szívek szabója című előadás 2017 december 17.-én 15
30

-tól Iszkázon, majd 17
00

-tól a kertai 

Művelődési Házban is bemutatásra kerül, melyre szeretettel várunk mindenkit!  

 

 
 



 
 

 

 

 



Mese Vándorúton 

A program időpontja: 2017. 12.13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Hagyományok Háza 
Érintettek létszáma: 15 fő 
 
A Hagyományok Házával való együttműködésnek köszönhetően különleges programmal 
kedveskedhettünk a térség óvónői és általános iskolai pedagógusai számára. A Mese 
Vándorúton programsorozat keretében Sándor Ildikó Néprajzkutató és Csíki Lóránt 
mesemondó, kézműves mester tartottak interaktív foglalkozással egybekötött előadást. A 
program célja a hagyományos népmesemondás népszerűsítése, módszertani segítségnyújtás 
volt.  
A mesék mellett nádhagszer készítés is a program része volt. A résztvevők vidáman vettek 
részt a játékos módszertani bemutatóban és sok hasznos információval gazdagodtak. Az 
előadók ajándék módszertani dvd-kel lepték meg a hallgatóságot. A programok 
folytatásaként hasonló tematikájú eseményeket tervezünk a térség pedagógusainak 
bevonásával. 
 
 

   

 

    



Kiscsőszön folytatódott a Hunyor Népfőiskola 

bemutatkozó, kapcsolatépítő programsorozata. 

A program időpontja: 2017. december 13. 14.00-19.00 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 28 fő 

 
Két részprogramból álló tanácskozást szervezett az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor 

Népfőiskolája Kiscsőszön, a közösségi szálláshely étkezőjében. A program célja, hogy az előző 

alkalmakat folytatva tematikus, vezetett beszélgetés formájában hozza elő azokat a társadalmi 

problémákat, hiányosságokat, igényeket, melyekre a Népfőiskola a jövőben reagálhat, megoldásokat 

kereshet, programokat építhet. 

A rendezvény első részében a térség civil szervezeteinek és polgármestereinek találkozása, 

beszélgetése zajlott. Több település polgármesteri szinten képviseltette magát, mások civil 

érdeklődőkkel vettek részt az eseményen.  

Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke az előzményekben egészen a 

rendszerváltás korszakáig visszakalandozott, ismertette a kiscsőszi tevékenységet végző civil 

szervezetek történetét, a helyi társadalmi változásokat és az Élő Forrás új lehetőségeit, vállalt 

feladatait, céljait. Elmondta, hogy ezek a célok lényegesen messzebbre mutatnak, mint az egyesület 

eddigi szakmai tevékenysége, így szeretnének túllépni a népművészeti programok szervezésén és a 

teljes társadalmi palettát érintő programokat is megvalósítani. Ehhez azonban erős társadalmi 

beágyazottság kell, széles kapcsolatrendszer és sok segítő, partner. Ismertette az egyesület tervezett 

programjait, melyek közül sok érinti a térség távolabbi településeit is. Ezek a programok különböző 

rétegeknek szólnak, így mozgósítani szeretnék a gyermek, ifjúsági, felnőtt és idős korosztályokat, a 

képzetteket és kevésbé képzetteket egyaránt. 

Külsővat polgármestere, Aczél Péter a település építészeti értékeiről beszélt és arról, hogy bizonyos 

lépésekhez rendezni kellene a tulajdoni viszonyokat. 

Az adorjánházi Sebestyén Zoltán örömének adott hangot és ismertette a helyi egyesületük színes 

értékmentő tevékenységét, melyhez támogatókat, partnereket keres. Felhívta a figyelmet a Marcal-

mente gyönyörű táji, természeti értékeire és az adorjánházi lejegyzésekre, helytörténeti anyagokra. 

Somlóvásárhely képviseletében érkezett vendégek (Somogyiné Németh Klára vezetésével) 

tájékoztattak arról, hogy a település jelentős forrásokat nyert a Somlóval kapcsolatos turisztikai 

fejlesztésekre, melyeknek köszönhetően jelentősen fejlődhet az élményturizmus a térségben, 

elsősorban a túrázó, kerékpározó, lovas közönséget megcélozva. Karakószörcsök polgármestere, 

Szabóné Piriti Márta jelezte, hogy már rendelkeznek értéktárral, de a felvett értékek terén 

hiányosságaik vannak.  

Beszélgetés során közös rendezvények és a beruházások, fejlesztések szakmai megalapozására szóló 

együttműködések megvalósulásáról döntöttek a jelenlévők. 



 

 

A program második részében a gyermek és fiatal korosztály segítői, vagyis a térség óvónői és tanárai 

voltak a meghívottak. A tájékoztató beszélgetésen kiderült, hogy a legnagyobb problémának a 

hátrányos helyzetű családok nagy arányát és az iskolák létszám miatti létbizonytalanságát látják. Az 

oktatás, nevelés körülményei tehát nem ideálisak, így azt is nehéz elérni, hogy a tanítványok közül a 

lehető legtöbben helyben maradó, vagy visszaköltöző lakos legyen. 

A jelenlévők segítő szándékukról biztosították az egyesületet, maguk is több helyi, térségi közösség 

munkájának rendszeres résztvevői.  

A beszélgetést követően az Élő Forrás és a Hagyományok Háza szervezésében módszertani előadáson 

ismerkedtünk a mesemondás hagyományos formáival, módszerével, mely a gyermekek korai 

nevelésének egyik alapja, hasznos eszköze. Előadóink Sándor Ildikó néprajzkutató és Csíki Lóránt 

mesemondó, kézműves mester voltak. A vendégek élményekben gazdagon köszöntek el a 

rendezvényről. 

 



Tornai Endre emlékdíjat kapott Kovács Norbert 

Az Élő Forrás hagyományőrző egyesület elnöke, Kovács Norbert kapta meg idén a két Tornai Endre 

Emlékdíj egyikét. Az elismerést a Somló térségében végzett kulturális, társadalmi tevékenységért 

ítélték oda az internetes szavazók. Az oklevelet és az emlékplakettet az András napi Bormustra 

alkalmával jeles társaságban, a Tornai Pincészetben adták át Györgykovács Imre kitüntetése mellett 

(a Somló borászatáért végzett tevékenységéért). 

 

Bemutatkoztunk a Parlamentben 

A program időpontja: 2017. december 16. 

A program helyszíne: Budapest, Parlament 

A program szervezője: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

Érintettek létszáma: 800 fő 
 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat meghívásának köszönhetően idén is közel hatvan gyermek 

látogathatott térségünkből az Országházi Karácsony programjára. Topár Zsolt helyi szervező 

közbenjárása alapján az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptáncos szólistái adták az ünnepi 

műsor egy részét, a Parlament lépcsőjén, az összegyűlt nyolcszáz hátrányos helyzetű gyermek 

számára.  

Táncosaink hangos sikert arattak műsorukkal, melyben kalocsai, somogyi, bagi és búzai táncok 

szerepeltek. Fellépők: Szalóky Veronika, Szigeti Hedvig, Balogh Mária, Gross Anna, Vér Vivien, Orsós 



Sándor, Hajmási Barnabás, Bogdán István, Gaschler Beáta, Kovács Norbert. A muzsikát a Zagyva 

banda szolgáltatta. 

A műsort követően késő délutánig érdekes programok sora szórakoztatta a gyerekeket, akik 

búcsúzóul ajándékot is kaptak. 

 

 

 

Betyáros előadások 

A program időpontja: 2017. december 18-19. 

A program helyszíne: Sopron, Budapest 

A program szervezője: Pendelyes Kulturális Egyesület, Soproni Petőfi Színház, Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 300 fő 
 

Előadásokat tartott a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes az ünnepi időszak előtt. A lovas-táncos 

csapat nagy sikert aratott december 18-án, a Soproni Táncfórum programsorozat keretében 

bemutatott műsorával, melynek közönsége közel háromszáz főt tett ki. Az előadás címe: 

Pásztortáncok, verbunkok és legényesek a kárpát-medencéből. A műsort követően, december 19-én 

Budán, egy óvoda pedagógusi karának tartottunk regöléssel egybekötött előadást.  

Mindkét programon a Zagyva Banda kísérte az együttest. 

 



 

 

Évzáró mulatság az Élő Forrás közösségeivel 

A program időpontja: 2017. december 20. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 200 fő 
 

Közel kétszázan köszöntöttük egymást Kiscsőszön, a Faluházban, a Karácsonyt megelőző évzáró 

ünnepségünkön. A programra az Egyesület legaktívabb közösségeit hívtuk meg, így jelen voltak a 

Bozót Táncegyüttes, a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes, a Kézműves Kör, az Asszonyklub, a Hunyorgók 

tagjai és a szülők is.  

A hangulatos programot a Hunyorgók Bábcsoport előadása és Pető Gábor vállalkozó finom vacsorája 

koronázta meg. 



 

A Hunyorgók adventi sikerei 

A program időpontja: 2017. december 

A program helyszíne: Karakószörcsök, Iszkáz, Kerta, Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 500 fő 

 
A Hunyorgók Bábcsoport Honvédő Szandra vezetésével újra egy sikeres előadást hozott létre, mely 

illeszkedett az adventi Karácsonyvárás hangulatához. A Szívek Szabója című előadásba immár nem 

csak a gyermekek, de a szülők és nagyszülők is meghívásra kerültek, a szereplői kör így jócskán 

kibővült. Az előadást Karakószörcsökön, Kertán, Iszkázon és végezetül Kiscsőszön mutatta be az 

Együttes. Mind a négy előadás nagy sikert aratott. 

 

 



Egyesületi Karácsony  

A program időpontja: 2017. december 22. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 25 fő 
 

Egyesületünk és a fenntartásában működő élő Forrás Alapfokú Művészeti iskola foglalkoztatottjai 

számára rendeztünk évbúcsúztató karácsonyi összejövetelt a kiscsőszi közösségi szálláshely 

ebédlőjében. A kollégák természetesen családtagjaikat is elhívták a baráti beszélgetésre és közös 

vacsorára. Természetesen egymás megajándékozása és néhány jövőbe mutató, bíztató baráti szó is 

része volt az együttlétnek. 

 

 

Regölés hagyományosan 

A program időpontja: 2017. december 27-28. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 250 fő 
 

Immár újra élő hagyománnyá vált a regölés szokása Kiscsőszön. Talán azt is mondhatnánk, hogy 

semmi nincs veszve, hiszen alig egy-két évtized maradt ki ennek a szép szokásnak a rendszeres 

megélésében. A regösök ugyanis lassan tíz éve, hogy újra és újra összejönnek és megörvendeztetik 

kiscsősz lakóit előadásaikkal, jókívánságaikkal. 



Az ország legkülönbözőbb részeiből érkezett barátok mellett egyre több helyi fiatal és gyermek is 

részt vesz a programban, visszatanulva a Nagy László által Iszkázon lerögzített archaikus dalszöveget 

és a kapcsolódó szokásokat. 

Kiscsősz lakói szívesen látják a csoportot, amely minden évben (idén is) karácsonyt követően járja a 

házakat. 

 

Szilveszter a Barátainkkal 

A program időpontja: 2017. december 31. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 40 fő 

 
A Szilveszter ünnepe és az Új Év köszöntése minden évben baráti körben zajlik kiscsőszi 

székhelyünkön. Legszorosabb partneri körünkből érkezett közel negyven vendégünk, akikkel közösen, 

muzsikaszó és tánc mellett búcsúztattuk el az évet. Vendégeink voltak a bécsi Délibáb, a győri Rába 

Táncegyüttesek tagjai is. Január elsején már hagyományosan, lovas kocsival és lóháton megyünk Új 

Évet köszönteni, így volt ez most is. Iszkázon és Kertán látogattuk meg a falvak polgármestereit, hogy 

egészséget és sikeres évet kívánjunk. 

 



Új műsoron dolgozik a Fordulj kispej Lovam 

Táncegyüttes 

A program időpontja: 2018. január 5-7. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 10 fő 
 

A Fordulj Kispej Lovam csapata az elmúlt évben sok előadáson mutatkozott be az ország különböző 

vidékein, de lehetőségünk nyílt Erdélyben is turnézni. A tőlünk megismert pásztortáncokból, 

legényesekből, verbunkokból álló előadás mellé idén szeretnénk egy új témát feldolgozni. A műsor 

most a zenei gondolatokra alapul, a rézhúros dallamok világából építkezik.  

A hét végi próbasorozaton Szék táncával foglalkoztunk Szabó Szilárd vezetésével. A próbák végére 

összeállt közel negyed órás koreográfia is, melyben mindenki más-más széki táncos figurakincsét 

alakítja a saját egyéniségére. A próbák februárban folytatódnak. 

 

Transznacionális pályázat nyitó programja 

A program időpontja: 2018. január 12-13. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 12 fő 

 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület „„Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és 
személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján” 
című EFOP-5.2.2-17-2017-00054 kódszámú pályázatának első programjaként Kiscsőszön találkoztak a 

kutatásban résztvevő szakemberek. Both Aranka, az erdélyi Kékiringó Néptáncegyüttes vezetője, 

Kupec Mihály és Kupec Andrea, a felvidéki Ilosvay Selymes Péter Táncegyüttes vezetői, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai és az Élő Forrás szakembergárdája közösen dolgozta ki 

azt a kérdőívet, melynek tartalmát a február 9-én megrendezésre kerülő szakmai konferencián fogják 



a résztvevők elé terjeszteni. A két napos egyeztetés során kialakult a két éves program vázlatos 

munkaterve is, melyben minden szereplő tevékenyen részt vesz majd. 

 

Huszár bálon a Fordulj Kispej Lovam 

Táncegyüttes 

A program időpontja: 2018. január 20. 

A program helyszíne: Martonvásár 

A program szervezője: Szent László Völgye Lovas Egyesület 

Érintettek létszáma: 100 fő 
 

A Szent László Völgye Lovas Egyesület által szervezett huszárbál évek óta az egyik legjelentősebb 

lovas mulatság és találkozó a Dunántúlon. Idén ismét abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy 

Szabó Szilárd közbenjárására részt vehettünk a bálon, mint táncos főműsor. A nemrégiben 

összeállított széki koreográfiával állt színpadra a Fordulj Kispej lovam Táncegyüttes, majd a helyi 

huszárokkal eljártuk a kiskunsági verbunkot. 

 



Vadhajtás a Bozótnál 

A program időpontja: 2018. január 19-21. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Vadhajtás Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 50 
 

Gencsapátiból érkezett vendégségbe a Vadhajtás Néptáncegyüttes, akik táncos hétvégét terveztek, 

mely a táncgyakorlás mellett a közösség megerősítésére is szolgál. Kiscsősz ideális helyszínt adott a 

programnak, melynek keretében a csoport mezőségi és Küküllő-menti táncokat gyakorolt. Tudván, 

hogy helyben is működik közép-korosztályú csoport, a Vadhajtás felkérte a Bozót Táncegyüttest, hogy 

vegyen részt a tánctáborban. A Házigazdák nagy létszámban jelentek meg a próbákon, melyeken 

Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória, Kovács Norbert és Gaschler Beáta tanítottak. 

A szombat délelőtti néptánc után kirándulást szerveztünk a Somló hegyre, ahol gyalogtúra keretében 

eljutottunk a csúcson található Szent istván kilátóba és a Várba egyaránt. Ezt követően Szabó László, 

a Bozót lelkes tagja pincelátogatásra, borkóstolásra invitálta a vendégeket. Vasárnap folytatódott a 

tánctanulás. 

 

 

 

 



Adjon Isten minden jót, drága jó bort, olcsó sót! 

Farsangi rendezvény Kiscsőszön 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola szeretettel 

várja vendégeit hagyományos farsangi rendezvényére, melyet február 10-én, 

szombaton tart Kiscsőszön, a Kossuth Lajos utca 5-7 alatt és a Faluházban. 

 

A rendezvényhez kapcsolódó néptáncos továbbképzésre várjuk a 13 év feletti korosztályú 

táncosokat. A kiválasztott táncanyag idén Gömör tánca lesz, melyet Kupec Mihály és Kupec Andrea 

mesterek tanítanak. 

A program részletesen: 

8.00   „Dezső disznó” kilép földi porhüvelyéből…. 
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása Cimbiéknél (Kossuth u. 5.) 

9.30-12.30  Táncképzés a Faluházban 
12.30-13.30  Orjaleves elfogyasztása 
13.30-16.30  Táncképzés a Faluházban 
17.00  Farsangi felvonulás 
18.00  Táncműsor, melyben az Egyesület tanítványai, barátai, a Dunántúl Népi Kommandó  

tagjai szerepelnek 
19.00  Disznótoros vacsora a Faluházban 
20.00-…. Farsangi bál a Dűvő zenekarral és a Fajkusz Bandával 
 

A műsorra, vacsorára és a farsangi néptánc bálra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Belépődíjat 

nem kérünk.  

                                                     



Farsangi néptánc képzés ifjúsági-felnőtt 

korosztálynak 

Gömöri táncok 

Kiscsősz, 2018. február 10. szombat 

Kedves Táncosok, Oktatók! 
 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez ifjúsági-felnőtt korosztályú (13 
év felett) néptáncosok számára Kiscsőszön. 
A képzés időpontja 2018. február 10. szombat. 
 
A képzés szokás szerint kapcsolódik az egyesület farsangi disznóvágó rendezvényéhez, melynek 
keretében este táncműsort, néptáncos bált rendezünk. A képzés délelőtt – délután, három – három 
órában zajlik a Faluházban. A résztvevők számára délben egy nagy tányér orjalevest biztosítunk, mely 
a frissen vágott disznóból készül. 
 
A képzés táncanyaga: Gömör tánca 
Oktatók: Kupec Mihály és Kupec Andrea 
Muzsikálnak: Fajkusz Banda, Dűvő zenekar 
 
A program részletesen: 

8.00   Dezső disznó kilép földi porhüvelyéből…. 
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása Cimbiéknél (Kossuth u. 5.) 

9.30-12.30  Táncképzés a Faluházban 
12.30-13.30  Orjaleves elfogyasztása 
13.30-16.30  Táncképzés a Faluházban 
17.00  Farsangi felvonulás 
18.00  Táncműsor, melyben az Egyesület tanítványai, barátai, a Dunántúl Népi Kommandó  

tagjai szerepelnek 
19.00  Disznótoros vacsora a Faluházban 
20.00-…. Farsangi bál a Dűvő zenekarral és a Fajkusz Bandával 
 
A képzés részvételi díja 3000,- forint/fő, mely a disznóvágási ebéd (orjaleves gazdagon) díját is 

tartalmazza. Az étkezés a díjtól független, tehát mindenkinek jár, lemondásával nem tudunk a díjon 

csökkenteni.  

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu 

e-mail címre várjuk.  

Jelentkezési határidő: 2018. február 3. 

Jelentkezési lap letölthető: www.hidakforum.hu  

 

 

mailto:cimbi@iplus.hu
http://www.hidakforum.hu/


Minden Magyarok Tánca az Országos Táncháztalálkozón 

2018. április 15. vasárnap 

Kedves Magyar Néptáncosok, Népzenészek határon túl és a diaszpóra területein! 

A Táncház Egyesület az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesülettel együttműködve ismét a 
Táncháztalálkozó programjába illeszti a Minden Magyarok Tánca című eseményt. Az elmúlt években 
erre a programra egyre nagyobb volt az érdeklődés. Nagy örömünkre a világ minden tájáról érkeztek 
táncos kedvű résztvevők, akik rövid közös gyakorlás után a Táncháztalálkozó központi színpadán 
mutatták be tudásukat a közönségnek. 
 
Várjuk tehát idén is a Kárpát-medence határon túli tájain és a távoli országokban élő magyar 
néptáncosok és népzenészek jelentkezését erre a nagyszabású eseményre (kérjük, hogy 
magyarországi néptáncosok ne jelentkezzenek!). A jelentkezőknek lehetőségük nyílik a Küzdőtér 
színpadán fellépni április 15-én, vasárnap, kora délután egy közös színpadi produkció keretében.  
 
A műsorszámot idén a Dunántúl tájegységeinek táncaiból állítjuk össze az alábbiak szerint: 
 

 Sárközi karikázó 
 Decsi verbunk 
 Sárközi és somogyi ugrós, kanásztánc 
 Somogyi lassú és friss csárdás 

 
A produkció jelentős része improvizáció lesz, mindössze néhány részletet fogunk megszerkeszteni. A 
dalokat és zenéket a rendezvény előtt néhány héttel elküldjük a jelentkezők számára, ezek 
összeállításán jelenleg dolgozunk. A zenei összeállítás és a dalszövegek a Táncháztalálkozó honlapján 
is fellelhetőek lesznek. 
A szervezők a rendezvény napjára (vasárnapra) 50%-os belépőjegy kedvezményt adnak a fellépők 
számára. Ezt a lehetőséget kizárólag azok használhatják ki, akik előzőleg jelentkeztek és szerepelnek e 
fellépők listáján. A belépés a közreműködői bejáratnál lehetséges.  
A bemutató előtt, a délelőtti órákban várható egy közös próba, melynek helyszínét és időpontját a 
későbbiekben közöljük a jelentkezőkkel. 
Az előző évek hagyományához hasonlóan idén is szeretnénk a rendezvényt követő hétfőn, április 16-
án Kiscsőszön egy hangulatos főzőcskézéssel zárni a találkozást. Szeretettel várjuk azokat, akik nem 
rohannak hazafelé, vagy éppen erre vezet az útjuk Nyugat-Európa irányába. Szállást is tudunk 
biztosítani. 
Jelentkezéseiteket a cimbi@iplus.hu e-mail címre várjuk a nevek pontos leírásával, e-mail címek 
megadásával.  
A jelentkezés határideje: 2018. április 5. 
Szeretettel várunk benneteket! 
 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület              Táncház Egyesület 
Kovács Norbert Cimbi            Berán István 
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„Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és 
személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok 

összehasonlítása alapján 
Projekt azonosítószám: 

EFOP-5.2.2-17-2017-00054 

Projektindító konferencia az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében 

A konferencia helyszíne: Iszkáz, Művelődési Ház (8493 Iszkáz, József Attila u. 5.) 

A konferencia időpontja: 2018. február 9. péntek 

A konferencián való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

mellékelt regisztrációs lapon lehet, melyet a szandra99@gmail.com címre kérünk 

elküldeni. 

A konferencia programja: 

12.45-től  érkezés, regisztráció 

13.15  Köszöntő (Cseh József polgármester), a program bemutatása (Kovács Norbert 

elnök) 

13.30 Közösségi tapasztalatok a határon túli magyar szervezeteknél a kutatási téma 

mentén  

 Előadók: Both Aranka, a Kékiringó Néptáncegyüttes vezetője (Székelyudvarhely), 

László Csaba, a Pipacsok néptáncegyüttes vezetője (Székelykeresztúr), Kupec 

Mihály, az Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője (Nagyida) 

14.15  Értékteremtő közösségek 

 Előadó: Szedlacsek Emília, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösségi 

Művelődési és Művészeti Főosztályának főosztályvezetője 

14.45  1. "Mit ér a táncos, ha soproni...?" - Egy vidéki, városi néptánc műhely 

közösségének bemutatása 2. A soproni táncversenyek íze (szervezői szándékok, 

eredmények) 

 Előadó: Sipos Ferenc, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és művészeti iskola 

igazgatója, a Soproni Pendelyes kulturális Egyesület elnöke 

15.15 Szünet – Helyi ételek, finomságok kóstolása 

15.45 „Érték, vagy eszköz…?” – nemzetstratégiai szempontból 

 Előadó: Körmöczi Gábor, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet tervező-elemző referense 

mailto:szandra99@gmail.com


16.15 A néptánc mozgalom élete a Hagyományok Háza szemével, a Fölszállott a Páva 

fényében 

 Előadó: Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója 

16.45 „Érték”-elés a pARTvonalról egy rokon műfaj képviselőjének szemével  

 Előadó: Ferenczi György, az Első Pesti Rackák vezetője 

17.15 Zárszó 

18.00 Koncert – Hungarian FolkEmbassy (nyitott a külső közönség előtt) 

 Népdalok a kornak – Arany János népzenében tovább élő versei 

 

Regisztrációs lap letölthető: www.hidakforum.hu  

 

Együttműködő partnerünk a Hagyományok Háza 

                              

 

http://www.hidakforum.hu/

