
„Együttélésben” – Közös érték a Nemzet 

A program időpontja: 2021.szeptember 18-19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 500 
Célközönség: Kárpát-medence hagyományőrzői 
 

A magyar nemzeti kultúra éppen attól ízes és különleges, hogy a magyarok hagyománya mellett 

tisztán élteti az itt élő népek kultúráját is. A befogadó szándék ebben is megnyilvánul. A 

magyarországi nemzetiségek éppúgy gondozzák kultúrájukat, mint az elcsatolt országrészekben 

maradt magyarok. Ennek példáját mutatja évről-évre az Együttélésben fesztivál, mely Kiscsőszön 

zajlik. Idén az eddiginél is nagyobb érdeklődés kísérte a programot.  

A rendezvény több párhuzamos programrészből tevődik össze. Már pénteken megérkezett az erdélyi 

Kékiringó Néptáncegyüttes (Székelyudvarhely), a Györgyfalvi Hagyományőrző Együttes, és Pipacsok 

Táncegyüttes (Székelykeresztúr), illetve a magyarországi hagyományőrzés két kiemelkedő 

képviselője, az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyüttes és a Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv 

Hagyományőrző Együttes. Hozzájuk csatlakozott szombaton a Rábaköz kiemelkedő szervezete, a 

Kapuvár Néptáncegyüttes.  

Szombaton és vasárnap egész napos táncképzés zajlott férfi szóló és páros tánc kategóriában. Végső 

Miklós tyukodi verbunkot, Antal Áron magyarszentbenedeki pontozót, Szabó Szilárd és Rémi Tünde 

somogyi páros táncokat, Kádár Ignác és Nagypál Anett kalotaszegi páros táncokat tanítottak. Az 

érdeklődők száma meghaladta a harminc főt. Szombaton délután a vendégek és a hazai 

néptáncegyüttes gasztronómiai bemutatóját élvezhette a közönség. Az erdélyi finomságok mellé 

előkerültek a rábaközi perecek, a hazaiak küllőn sült nyulat, káposztába csavart szarvas combot és 

tárkonyos levest is kínáltak, a devecseri romák babos káposztát készítettek, punyával. Délután a Dűvő 

zenekar koncertje emelte a hangulatot, melyet a devecseri Fláre Beás cigányzenekar is fokozott. Ezt 

követte a Kárpát-medence néptánc gálája, melyen a nagyecsediek, az elekiek és a két erdélyi 

együttes is fellépett, a térséget képviselve pedig a rábaközi csapat remekelt.  

A vasárnapi táncképzés mellé egy különleges helyi településtalálkozó is társult, mely tíz falu közös 

programja volt. Meghívtuk a régió szolgáltatóit, vállalkozóit is, így egy nagyszabású együttlét 

kerekedett. Délután Pál István Szalonna és Bandája, illetve a helyi Balla Zoltán Alapfokú Művészeti 

Iskola mesterei és tanulói mellett a Bozót Néptáncegyüttes is színpadra lépett. 

Ez a programsorozat a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által is támogatott rendezvényként 

valósult meg. A Szövetség tagjai képviselték a szervezetet, érezhetően közvetítve azt a lelkületet, 

melyet a hagyományőrző együttesek világa sugároz. Örömmel láttuk vendégeinket, akiket a jövőben 

szeretnénk saját rendezvényeiken meglátogatni. 



 

 



 

 


