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 Szakmai beszámoló 

EFOP-1.3.5-16-2016-00092 

Somló-Ság Kulturális Tengely (BOZÓT) 

Pünkösd 

A program időpontja: 2019. június 9-10. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 250 fő 

 

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiemelten kezeli a gyermekek 

mozgáskultúrájának fejlesztését, azoknak a motoros képességeknek és kompetenciáknak a 

kiteljesítését, amelyek egyébiránt nemcsak a mindennapi életben, hanem a tanulás során is 

nélkülözhetetlenek. Tudvalévő, hogy a tánc – bonyolult megnyilvánulás lévén – egyrészt 

alkalmas a komplex mozgásfejlesztésre, másrészt fokozott agyi aktivitást követel meg. 

Egyesületünk mindezen túl azonban fontosnak tartja a gyermekek magyar néphagyományba 

való belenevelődését is, hiszen az említett tradíció alkalmas tartósnak mondható életstratégiák 

megképzésére. Ennek megfelelően pünkösdi rendezvényünkön ismét a gyermekeké volt a 

főszerep. 

Vasárnap tartották gálaműsorukat a térség gyermek néptánccsoportjai. A résztvevők 

Berhidáról, Gógánfáról, Somlóvásárhelyről, Ostffyasszonyfáról, Tüskevárról, Jánosházáról, 

Csögléről, Káptalanfáról, Győrből, Kertáról és Devecserből érkeztek. A fiatalok rendkívül 

izgalmas műsorral lepték meg a közönséget. 

 

Bemutatott táncok tájegység szerint: 

 

– sárközi, 

– mátyusföldi, 

– györgyfalvi, 

– vasi, 

– szatmári, 

– mezőföldi, 

– moldvai, 

– rábaközi. 

 

Zenekarok: 

 

– Kokas Banda, 

– Kalász Máté és zenekara. 
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A forgatag közepette a szakács elkészítette az elfogyasztandó finomságokat, húsleves és 

csirkemell rizzsel volt a főétel, illetve szinte szünet nélkül fogytak a palacsinták is. 

 Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület rendezvényein igyekszik figyelmet fordítani 

a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a produkciók elővezetéséből adódó feszültség 

kezelésére. Ennek megfelelően mind a Rendőrség, mind a Tűzoltóság egy-egy bevetési 

egysége jelen volt a rendezvényen. A gyerekek kipróbálhatták, milyen egy tűzoltóautó volánja 

mögé ülni, megtapasztalhatták, milyen rendőrautóban hallani a szirénát, hogyan kell felölteni 

a készenlétisek ruháját. Különösen nagy sikert aratott a Devecseri Rendőrőrs Közrendvédelmi 

Állományába tartozó Lukács Tamás rendőr főtörzszászlós és kutyája, akik a rendvédelmi 

bemutatót tartottak. 

A második nap Parasztolimpiával, vagyis ügyességi játékokkal kezdődött: ezen 

például karikadobás, tárgyfelismerő verseny és tojásdobálás is szerepelt a feladatok között. 

Ebéd után a színjátszók vették birtokba a színpadot, az alábbi társulatok léptek fel: 

– Hunyorgók Bábcsoport: Savanyú Jóska és a tizenkét bakonyi betyár; 

– Fantázia Színpad: Csiribiri komédiák; 

– Németbányai Bakonyi Betyárok: Betyárok határtalanul; 

– Sok-szín-pad Társulat: Zilahy Lajos, A szénapadlás; 

– Szó és Kép Színpad: A székely asszony meg az ördög; 

– Márkói Kamara TehátRum: A paradicsomjáró diák; 

– NEMZEDÉKEK Hagyományőrző Csoport Noszlop: Balázsolás. 

 

 

Az eredményhirdetést követően a rendezvényt közös táncos mulatság zárta. 

 

 

Kiscsősz, 2019. június 12. 
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