
Újra Devecserben zajlott a Bakony-Somló 

Népművészeti Találkozó 

A program időpontja: 2017. június 2-3. 
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület, Művelődési Ház és Önkormányzat Devecser 
Érintettek létszáma: 2000 fő 
 

Nagy érdeklődés kísérte az évtizedes múltra visszatekintő Bakony-Somló népművészeti Találkozó 

programjait, melyet immár harmadik évben rendeztünk meg Devecser városában. A város 

Művelődési háza és a körülötte kialakított, kiváló elrendezésű tér kiváló lehetőséget biztosít egy 

színvonalas művészeti rendezvény lebonyolításához. A rendezvény két napján a Dunántúl minden 

vidékéről képviseltették magukat a néptáncosok, néptáncegyüttesek. A programot az Apte Művészeti 

Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre és az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület tervezte a helyi 

Művelődési Ház és a devecseri Önkormányzat jelentős támogatásával. Anyagi támogatásban 

részesültünk a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Hagyományok Házától is. 

Pénteken este az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület táncoktató munkája által érintett térségi 
települések csoportjai adtak hangulatos gálaestet. A gálán az alábbi csoportok léptek fel: Devecseri 
Gyermek Tánccsoportok, Noszlopi Gyermek Tánccsoport, Káptalanfai Gyermek Tánccsoport, 
Somlóvásárhelyi Gyermek Tánccsoport, Tüskevári Gyermek Tánccsoport, Kiscsőszi Ifjúsági 
Tánccsoport 
A gyermekek mellett a pedagógusokból alakult alkalmi táncegyüttes is eljárta mezőségi táncát, mely 

nagy sikert aratott a megjelent szülők, érdeklődők körében. A műsor kezdetén Dr. Kovács Zoltán 

közigazgatásért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője mondta el köszöntő beszédét, 

melyben méltatta az egyesület munkáját, eredményeit és felhívta a figyelmet a magyar nemzeti 

kultúra fontosságára. A gálát a Galiba zenekar kísérte. 

Szombaton délelőtt, a színházteremben zajlott a Bakony Virágai Szólótánc Verseny, mely a kezdeti 

megyei hatókörből kitörve immár a Dunántúl más megyéiből is fogadott versenyzőket. Lőrincz 

Hortenzia és Hahn-Kakas István, a szakmai zsűri szerepét vállalva végignézte a versenyt, majd döntést 

hozott a 2017-es Bakony Virága díjak odaítéléséről. 

Bakony Virága díjat nyertek: 

1. korcsoport: 

Varsányi Zsófia, Méhes Gergely, Baka Kerubina, Varga Milán, Matkó Dorka 

2. korcsoport: 

Varga Boglárka, Csibi Szidónia, Zavada Bianka, Gurin Tamás, Keltai Áron, Gerlecz Gábor, 

Váradi Petra, Keltai Bálint, Tóth Bence, Varga Zalán, Gróf Evelin, Barta Melinda, Zoltay Lőrinc 

3. korcsoport: 

Bogdán István, Balogh Mária, Pikó Gábor, Szűcs Máté, Rácz Kata 

4. korcsoport: 

Chován Dóra, Bodor Botond, Csánitz Márk, Kilyénfalvi Áron 



A díjátadás már a szabadtéri színpadnál történt, ahol időközben megjelentek a térség kézművesei, 

őstermelői és kézműves bemutatók mellett értékesítették is különleges portékáikat. A díjátadást 

megelőzően Ferenczi Gábor, Devecser város polgármestere köszöntötte a nézőket és a fesztivál 

résztvevőit. A színpadon kora délután kezdődött a program. A Hunyorgók Bábcsoport nagy sikert 

aratva mutatta be „Savanyú Józsi és a tizenkét bakonyi betyár” című darabját. Ezt követte a 

Magyarpalatkai Banda koncertje, mely igazi népzenei csemege volt. A Banda teljes létszámban 

érkezett, Kodoba Florin prímás immár gyermekét is elhozta, aki muzsikájával már most méltó a 

családi hírnévhez. 

A felnőtt táncegyüttesek délutáni programja szintén a teljes Dunántúlt érintő merítés volt. Közel 

három órán át mutatkoztak be a régióból érkezett táncegyüttesek, kiváló hangulatot varázsolva a 

Piactérre, ahol a Város kemencéjében finom langalló készült, ezzel is kedveskedhettünk a 

fellépőknek. A délutáni műsor szereplői: 

Kiscsőszi Ifjúsági Tánccsoport, Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Kolontári Sváb tánccsoport, Ringató 

Balaton Táncegyüttes (Balatonalmádi-Vörösberény), Pötörke Táncegyüttes (Tata), Rácalmási Barina 

Táncegyüttes, Berhida Táncegyüttes, Karád Táncegyüttes, Cserdülő Táncegyüttes (Márkó), Litéri 

Szárazág Táncegyüttes, Litéri Zöldág Táncegyüttes Ifjúsági Csoportja, Homokbödöge Táncegyüttes 

A műsorsorozatot a huszonkét főt felvonultató Dunántúl Népi Kommandó gálaestje zárta. Az egy órás 

improvizatív műsor fergetegesre sikerült. A zenekíséretet a Galiba és a Palatkai Banda vállalta. A 

tánckarban a térség jeles táncos személyiségei, oktatói, táncmesterei léptek színpadra.  

A színpadi programot befejezve táncházi hangulat kerekedett, melynek keretében kezdetben a 

szabadtéri színpadnál, később az Egyesület kiscsőszi székhelyén folytatódott a muzsika és a tánc. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


