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Dezső Disznó másodmagával emelkedett a Mennyekbe február 11-én, a farsangi 

rendezvényünkön. A reggel nyolc órai disznóvágást követően a segítők népes hadával 

megkezdtük a jószágok feldolgozását, mely a késő délutáni órákig tartott. Az egyik hízó a 

bécsi Délibáb, Kilyénfalvi Gábor jóvoltából vált a kések és darálók martalékává, a másik 

pedig Egyesületünk gondoskodása mellett alakult jóízű lakoma alapanyagává. A 

munkálkodást jó muzsikával segítette a Dűvő Zenekar, akik kiváló hangulatot varázsoltak.  

A Faluházban nagy érdeklődéstől kísérve zajlott a néptánc képzés, mely az ifjúsági és felnőtt 

korosztálynak szólt. Az anyag Ördöngösfüzes magyar tánca volt. Oktatóink, Imre Béla és 

Bánfi Rita élményszerűen adták át a motívumkincset, jó emlékeket hagyva a jelentkező 

hetven főben. A képzésen jelentős létszámban jelen voltak a Bozót Néptáncegyüttes tagjai, de 

nemcsak a táncképzés volt vonó a térségi csoport lelkes önkéntesei számára, hanem a 

hagyományőrző  disznóvágást, a közösségi programokat is sokan segítették szakértelmükkel, 

jókedvükkel és házi finomságokkal is.  

Délután álorcás, jelmezes felvonulással, majd bolondos dramatikus játékkal, álesküvővel, 

kiszebáb égetéssel vertük fel a falu csendjét. Erre a programra már több százan voltak 

kíváncsiak. Az utcai előadást követően a Faluházban folytatódott a műsor, mely zsúfolásig 

megtelt. Állíthatjuk, hogy „még a függönyről is” a nézők seregei lógtak. A műsorban az Élő 

Forrás Alapfokú Művészeti Iskola ostffyasszonyfai (Szabó Sándor vezetésével) és kiscsőszi 

gyermek csoportjai és a Veszprém-Bakony Táncegyüttes férfitáncosai szerepeltek nagy 

sikerrel. A gálát követő farsangi lakomán Hahn-Kakas István barátunk ínycsiklandó ételeit 

kóstolhatták a résztvevők. Senki nem maradt éhes, hiszen készült itt orjaleves, toros káposzta, 

sült húsok, kolbászok és hurkák sokasága, de nem maradhatott el a farsangi fánk sem, 

melyből több száz darabot készítettek a helyi asszonyok és a Bozót Néptáncegyüttes tagjai.  

A vacsorát követően virradatig tartó bál vette kezdetét. 

Köszönjük a sok baráti támogatást, segítséget a falu lakóinak és szervezetünk tagjainak és 

önkénteseinek.  

      
 
 
 


