
Együttélésben programsorozat, ismét nagy 

érdeklődéstől kísérve 

A program időpontja: 2018. szeptember 21-23. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 1000 fő 
 

Együttélésben című rendezvénysorozatunknak több kiemelt célja és vonulata is van. Elsősorban a 

kultúrák találkozása, a Kárpát-medence nemzetiségi színeinek bemutatása a célunk. Erre a vonulatra 

fűztük fel idei táncképzésünket is, amelynek témája a Felvidék magyar és az Anyaország szlovák 

táncos és zenei kultúrája volt. Szeptember 22-én, szombaton Nagy Mirtill és Madocsai Imre 

látogattak el hozzánk a Felvidékről. Sikeres mesteroktatóként elmélyültek a Vág-Garam-vidékének 

táncaiban, melyet most a résztvevők számára is bemutattak. a vasárnapi napon Hahn-Kakas István és 

Tombor Beáta a Pest megyei Maglódon élő szlovákok táncát tanította. A képzés különlegessége, hogy 

igazi, nemzetközi magyar-magyar közönsége volt. A magyarországi érdeklődők mellett ugyanis 

Erdélyből, Bánffyhunyadról és Uruguayból is voltak magyar néptáncosok. 

A pénteki napon két kiemelkedő rendezvény volt. A kora délutáni órákban tanácskozást rendeztünk, 

melyen a térség településvezetői, civil szakemberei vettek részt. A programot Dr. Kovács Zoltán 

országgyűlési képviselő és Mihalcsik Márta, az NMI munkatársa is megtisztelte. Jelen volt továbbá 

Huszti László, a Cselekvő Közösségek program térségi képviselője. A tanácskozás célja, hogy 

elemezzük az értékőrzési programok, mozgalmak adta lehetőségeket és tervezzük a folytatásban, 

együttműködésben rejlő jövőképet. 

Este 18.00 órától Navratil Andrea népdalénekes dalos mesterkurzusa zajlott, meglepően nagy 

érdeklődés mellett. Az oktatásban a közeli térség népdalkincséből kerültek elő nóták. 

Szombaton teljesedett ki az „Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális Tengelyén” című program, mely a 

színpadi kulturális események mellett széles körben szólította meg a térség civiljeit, értékőrző 

önkormányzatait. Jelen voltak a térségünk értéktárai, kézműves mesterei, kistermelői, akik a kiállítási 

anyagok mellé vásári portékát is hoztak. A délelőtt kezdődő főzőversenyen a térségre jellemző 

gasztronómiai különlegességek, finomságok készültek, kiemelt program volt a kiscsőszi Értéktárban is 

szereplő „nyújtott kőtt” íz és szépségverseny.  

A délutáni és műsorban népdalkörök, tánccsoportok, vendégszerepeltek a térségből, akik a falvak 

sajátos dalait énekelték, bemutatták a térség sváb hagyományát is. A Sárarany zenekar a magyar 

népköltészetből merítkező koncerttel örvendeztette meg a közönséget. A Fláre Beás zenekar 

koncertje a dunántúli cigány népzene hiteles és fergeteges hangulatot keltő tolmácsolása volt. 

Az esti gálaműsor két órás műsorfolyammal koronázta meg a napot. Ebben a Veszprémből érkező 

Gerence Néptáncegyüttes a Bakony és Balaton-felvidék gyűjtéseiből merítkező táncműsorát mutatta 

be. A Dunántúl Népi Kommandó tánckara lakóhelyét tekintve az egész Dunántúlt lefedte. Műsorában 

Somogy, Mezőföld, a Küküllő-mente és Mezőség táncvilága jelent meg, hatalmas sikert aratva. 

Bemutatkoztak edzőtáborozó vendégeink is. A Balaton Táncegyüttes ördöngösfüzesi táncokat járt. 



Határon túli barátaink, a Bánffyhunyadról  érkezett Suhanc Néptánccsoport saját vidéke, a Kalotaszeg 

táncát mutatta be anyanyelvi szinten. A gála zárásaként megtáncoltattuk az uruguayi Tündérkert 

Néptáncegyüttest is, akik hatalmas lelkesedéssel járták a mezőségi táncokat. 

Vasárnap a családoké volt a program. A folytatódó kiállítás és tánc képzés mellett lovas kocsizás, 

lovaglási lehetőség, népies játszótér várta a vendégeket. Délután a Galgamenti Népművészek 

Egyesülete és a Rőtökör Társulat hangulatos előadása emelte a rendezvény színvonalát. 

   

   

   


