
Online zajlott le a 

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó 

Kiscsőszön 
 

A program időpontja: 2020. május 30-31. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek száma: 30000 fő 

Célközönség: a magyar néptáncos közösség összes korosztálya, illetve az online 

tér minden résztvevője 

 

 

A magyarországi járványügyi helyzet miatt idén rendkívüli keretek között zajlott le a 

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó. Az online megrendezett program a vártál 

sikeresebben bonyolódott, hiszen számos tánccsoport és együttes küldött zsűrizésre méltó 

felvételt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Dunántúl néphagyományt továbbvivő közösségei 

széles körű tettrekészségről és együttműködő-képességről tettek tanúbizonyságot. Összesen 

tizenhét néptánccsoport küldte el műsorának felvételeit, melyeket háromtagú zsűri értékelt. 

Ahogy ilyenkor lenni szokott a Lőrincz Hortenzia, Németh Ildikó és Hahn-Kakas 

István alkotta és magas szakmai színvonalat képviselő zsűri rendkívül nehéz helyzetben volt. 

A felvételek eltérő minőségűek voltak, de a zsűrizést ennek ellenére is korrekt módon 

elvégezhették a szakemberek. A beérkezett koreográfiák megtekintése és értékelése után az 

alábbi eredmények születtek: 

 

KISCSŐSZ VENDÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES 

– Berhida Táncegyüttes  

– Bíbor Néptánccsoport 

– Garabonciás Néptáncegyüttes 

– Rokolya Néptánccsoport 

 

KISCSŐSZ KIEMELT VENDÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES 

– Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes 

– Homokbödöge Táncegyüttes 

– Regös Táncegyüttes 

– Ajka-Padragkút Táncegyüttes 



– Mecsek Táncegyüttes 

– Sopron Táncegyüttes 

– Táncol”KODO” Táncegyüttes 

– Veszprém Bakony Táncegyüttes 

– Sárköz Néptáncegyüttes 

 

KISCSŐSZ HAGYOMÁNYÁPOLÓ VENDÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES 

– Sárköz Néptáncegyüttes 

– Bozót Néptáncegyüttes 

– Večernica Hagyományápoló Együttes 

 

A FESZTIVÁL TÉRSÉGI VENDÉGE 

– Marcal-parti Asszonyok 

 

A Zsűri minden egyes csoportról élő videóban küldött értékelést. A fesztiválon kevésbé volt 

fontos a verseny. Szerény szintezéssel, kategóriák felállításával a zsűri éreztette a színvonal 

eltéréseit, de ennél sokkal fontosabb volt az a szempont, hogy ezek a csoportok élő, működő 

közösségeket képviseltek és ebben a nehéz időszakban is hajlandóak voltak legalább 

virtuálisan megmozdulni és bekapcsolódni egy kulturálisan értékes ügybe. Valójában a 

színvonalbeli eltérések is inkább a művelési forma eltéréseit takarják, hiszen a technikai 

képességeket gyakran felülírhatják a viselkedésbeli értékek, vagy a közösségépítés által hozott 

emberi többlet. 

A programot három élőben közvetített koncert is színesítette, amelyek több tízezres 

látogatottsága minden képzeletünket felülmúlta. A Dűvő Népzenei Együttes és a Fláre Beás 

Zenekar szombaton, egy magán udvarban koncertezett. Navratil Andrea és Demeter László 

vasárnap lépett fel a kiscsőszi Római Katolikus Templomban. Mindhárom koncertet élőben 

közvetítettük a közösségi térben. 

 

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága 

különleges kiegészítő programmal készült az online fesztiválra. 

 

Ezek a játékok és "kiállítás" erre az alkalomra készültek, tehát ezen a felületen lehetett először 

megtekinteni és játszani velük. 

 

"kiállítások": 

https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/nemez_t_nde.pptx 

https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/nemez_t_nde.pptx


https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/komend_gabi.pptx 

https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/_gi_n_ni 

https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/t_ni_b_csi 

 

Ismeretterjesztés a betyárokról mézeskalácsütőfák segítségével: 

https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/bety_rok 

 

Puzzlek: 

 

puzzle Sobri Jóska: 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e0ca25f7ab3&fbclid=IwAR06i9OiOqIPcb3fq

LkM6JsGwbcSNWlANPfTK3BCwqohnyhgIv0NjEAnsHI  

 

puzzle betyárok:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=052ed4dc82c6 

 

Memória játék: 

https://learningapps.org/display?v=p677mrz6k20&fbclid=IwAR2IK3o5gFq--

vi7qhMFosdePZhXpC5wBaEwbWieKVe3H7FmtZvSwnUfUaU    

 

Játékkészítés otthon: 

 https://issuu.com/sevellazsuzsanna/docs/lefed_s5x5.pptx 
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