
Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális tengelyén – 
XII. Kiscsőszi Pajtafesztivál 

 
A program időpontja: 2017. július 9-17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 5000 fő 
 

Kiemelkedő színvonalú volt az idei, közel két hetes programsorozat, amely több részelem 

összekapcsolódásával igazi nemzetközi néphagyomány fesztivállá emelte a kezdeményezést. A 

tizenhárom évvel ezelőtti, szerény keretekből megvalósított kis falusi találkozó jó irányt véve elérte, 

hogy a magyar néptáncos és népzenész körök egyik legismertebb és legkedveltebb szakmai 

rendezvénye lett. Eredeti célját ezzel felülmúlta, hiszen nem csak a szűkebb térségnek ad értékes, 

színvonalas kikapcsolódási és művelődési lehetőséget. 

Szakmai érték 

A fesztivál és az azt megelőző tábor-szerű műhelymunka sorozat egyaránt széles szakmai köröket 

céloz és érint meg. A tánctábori és zenei tábori rendezvényrészben a Kárpát-medence magyarsága 

mellett a diaszpóra is széles körben képviselteti magát, emellett idegen nemzetiségű érdeklődőink is 

vannak. Az egyetlen közös, hogy mindenki magyar kultúrát tanul. Az oktatás mind a táncban, mind a 

zenében a lehető legmagasabb színvonalat képviseli, így a mai tánctanárok, táncművészek, rangos, 

ismert zenészek is találnak itt fejlődési lehetőséget. A táborokban összesen több, mint 150 fő vett 

részt. 

A tánctábort három oktatópáros vezetésével 2-2 napra bontva bonyolítottuk. Az anyagok az alábbiak 

szerint alakultak: Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Bogyiszló táncai, Kádár Ignác és Nagypál Anett – 

Felcsík táncai, Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Mezőkölpény táncai. Az oktatáson együttesvezetők, 

oktatók, művészeti iskolák pedagógusai, gyakorló táncosok (köztük a Magyar Táncművészeti Egyetem 

növendékei) vettek részt. 

A zenei táborban két anyaggal foglalkoztak a tanítványok, ezek Rábaköz és Mezőkölpény muzsikái 

voltak. A Dűvő zenekar tagjai vonós hangszerek oktatását vállalták. Hrúz Dénes kezdő hegedűt, Hrúz 

Szabolcs haladó hegedűt, Nagy Zsolt haladó brácsát, Mohácsy Albert nagybőgőt tanított. Meghívott 

oktatóként Terenyei Péter foglalkozott a kezdő brácsásokkal. A népdal oktatás is egyre népszerűbb, 

Kubinyi Júliának az eddiginél lényegesen több tanítványa volt. 

A fesztivál már szerdán elkezdődött. Az első három napon (szerda-péntek) csak a kora est-esti 

órákban voltak programok, a hétvége pedig egész napos programsorozattal zajlott. A koncertek, 

táncelőadások és kísérőprogramok összeválogatásánál kiemelt szempont volt a képviselt minőség és 

az általunk is képviselt tiszta irányultság megléte. Erre még Ferenczi Györgyék is maximálisan képesek 

voltak annak ellenére, hogy egy eltérő zenei műfajból kalandoztak át hozzánk. 

A színpadi események, koncertek mellett rengeteg magas minőségű kísérő program is szerepelt a 

fesztiválon. Népművészek, fotóművészek, mesteremberek munkáit láthatta a közönség, emellett sok 



helyi termelő értékesítette vásári formában portékáit. Fókuszba került az egyházi zene, a vallás helyi 

fontossága is. 

Emberi érték, hozadék 

A rendezvénysorozat az elmúlt tizenhárom évben alig változtatta arculatát. Éppen ezért kialakult az a 

résztvevői és érdeklődői kör, amelyet megcéloztunk annak idején. Valódi hagyományőrző családdá 

fejlődött a Pajtafesztivál vendégköre. A rendezvények egyre tisztulnak, a résztvevők átélik a hely és a 

program szellemiségét, viselkedésüket, jelenlétük minőségét is jó irányba változtatják. A közönség 

tehát közösség minőségben is jelen van. Örülünk annak, hogy a fiatal generáció széles rétegei jönnek 

el tanulni és láthatóan képviselik is az általunk közvetített szellemiséget. 

Nagyon fontos, hogy egy széles vendégkört mozgató esemény ne csak a távolból érkezőknek, hanem 

a helyben élők számára is örömet adjon, felkeltse az érdeklődésüket, kiváltsa az elismerésüket. 

Enélkül a program befogadása nem valósulhatna meg. A kiscsőszi lakók nagy része segítőként, 

támogatóként vesz részt az előkészítésben és a lebonyolításban, így részesévé, házigazdájává válhat a 

fesztiválnak. Egyre nagyobb az érdeklődői kör a környező településekről. Sokan ráébredtek, hogy a 

megszokott „sztárvendéges” falunapnál érdekesebb, értékesebb lehet a művészetekre épített 

rendezvénysorozat. Csendes, érdeklődő, kultúrára éhes közönség érkezik a szomszédos falvakból és 

kisvárosokból. 

Infrastruktúra 

A település méreteihez és adottságaihoz mérten mindent elkövetünk, hogy a program technikai 

háttere, a vendégfogadás infrastruktúrája megfeleljen az elvárásoknak. A táborozók számára 

kempinget építettünk ki, a falu több pontján lehetővé tettük a zuhanyzási lehetőséget, mobil wc-ket 

béreltünk. Mindezek mellett a jövőben ezen a téren fejlődnünk kell. Látható, hogy Kiscsősz és az itt 

zajló programok most már egész éves vonzerőt alakítottak ki, így a szálláshelyekben és vendéglátói 

szolgáltatásokban is előbbre kell lépnünk. 

A rendezvény technikai kiszolgálása kifogástalan volt. A kis helyszíneket szükség szerint magas 

színvonalon hangosítottuk, a nagy színpad megfelelő méretű és minőségű, fedett teret adott, kiváló 

fény és hangtechnikával. A színpaddal szemben nézőtéri lelátót állítottunk fel, ülőhelyet is megfelelő 

számban tudtunk biztosítani. A vásártér épületeinek, standjainak száma, minősége is megfelelt az 

elvárásoknak, az elektromos ellátást mindenütt biztosítottuk az E-On külön lekötésével. 

Gazdasági körülmények 

A rendezvény támogatottsága az elmúlt években megfelelően alakult. Saját bevételeinkkel együtt 

biztonságosan kezdhettük meg a szervezést, a felmerülő költségeket tervezhetően tudjuk téríteni. 

Jelentős problémát okoz, hogy az állami támogatások szerződéskötési folyamata általában a 

rendezvénysorozatnál későbbi időpontra eredményezi a támogatás meglétét. Ez néha több hónapos 

csúszást is okozhat, melyet át kell hidalni. A programok bevételei elsősorban támogatásokból 

származnak. A faluban élő szolgáltatók számára a program lehetőséget jelent a bevételteremtésre. 

Ezzel a lehetőséggel általában jól élnek a szolgáltatók. A bevételek mértéke természetesen az Ő 

szolgáltatásaik minőségétől is függ. Bevétel elsősorban a szállásadóknál, vendéglátós vállalkozónál 

keletkezik.  



Külső (térségi) hatások 

A környező falvak és kisvárosok lakossága jól ismeri a kiscsőzi pajtafesztivált, értékes programnak 

tartja. Ez azért lehet fontos, mert hosszabb távú célunk a falvak kulturális igényének, a programok 

minőségének a változtatása is. A fesztivál időszakában igyekszünk a térség falvaiba is rendezvényeket 

közvetíteni, így Kertán, Csöglén, Kispiriten, Iszkázon is megjelentek táncosok, zenészek, kisebb 

előadásokat tartva. A rendezvény ma már a Somló térségének meghatározó programja, példát adva 

más szervezőknek, kulturális szakembereknek, polgármestereknek.  

 

Részletes program 

Július 9-14. vasárnap-péntek 

Nemzetközi néptáncos és népzenei műhelymunka (a település egész területén) 

Július 12. szerda (nulladik nap) 
 
20.00 Ferenczi György és a Rackajam koncertje – „népiesen” (Múzeumpajta) 
22.00 Táncház a Kocsmánál 
 
Július 13. csütörtök 
 
19.00  Kiállítás megnyitó – Bánhelyi József, az Élő Forrás kézművesei és a Veszprém Megyei 

Népművészeti Egyesület kiállítása 
20.00  A magyar néptánc évszázadai – Novák Ferenc előadása. Közreműködnek a magyar táncélet 

jeles szereplői (Múzeumpajta) 
22.00  Táncház Cimbinél 
 
Július 14. péntek 
 
17.30  Fesztiválnyitó a kocsma előtt – fellépnek a táborok résztvevői és baráti néptáncegyüttesek 
19.00 Dűvő zenekar koncertje (Gyöngyi Pajtája) 
20.00 Háry – Parasztrevü Kiscsőszön  
 Boka Gábor és a „Parasztok” (Múzeumpajta) 
21.00 Dunántúl táncgála 
 Táncol-Kodo Táncegyüttes, Sopron Táncegyüttes, Gerence Néptáncegyüttes 
22.30 Táncház a kocsma előtt 
 
Július 15. szombat 
 
9.00 Művész-politikus-közéleti piknik, avagy főzzünk közösen (Iskolakert) 
10.00 Tejkóstoló Üveges Zsolt tehenészete előtt 
11.00 Kiscsőszi Hétpróba – játékos családi verseny (Legelő) 
13.00 „Azt a kutya mindenit a világnak” interaktív előadás a kutyákról, magyar fajtákról, a felelős 

kutyatartásról – Mohácsy-Kisfalusi Renáta (Gyöngyi Pajtája) 
14.00 Búcsúi sütemények fesztiválja (Kocsma előtt) 
15.00  Boróka Népdalkör előadása (Római Katolikus Templom) 
16.00 Fláre Beás Zenekar koncertje (Cimbi Diófája) 
17.00 Fajkusz Banda koncertje (Magdi portája) 
18.00 „KI”…., Népiesen Európából – Miquèu Montanaro és Baltazár Montanaro-Nagy koncertje 



 (Múzeumpajta) 

19.00 Eszterlánc  Zenekar koncertje (Gyöngyi Pajtája) 
20.00 Fölszállott a Páva gálaműsor Pávás szereplőkkel, mesterekkel és hagyományőrzőkkel.  
 A műsorban fellépnek: Albert Csaba, Bognár Adrián, Baka Levente, Haraszti Testvérek, 

Horváth Zalán és Lili, Kurdi Gábor, Cserei Hunor, Gatyamadzag zenekar, Barackvirág 
Táncegyüttes (Biatorbágy), Csiperke Táncegyüttes (Zselickisfalud), Kukonyák Táncegyüttes 
(Badacsonytördemic), Juhász Erika, Lévai Péter, Szabó Szilárd, Németh Ildikó, Antal Áron, 
Kovács Norbert, Strack Orsolya, Kovács Gábor, Horváth Tibor, Zóka Éva, Sipos Ferenc, Hrúz 
Dénes és a Dűvő zenekar, Eleki Román Hagyományőrző Együttes 

21.30 A Helység Kalapácsa a Honvéd együttes régi tagjainak előadása, koreográfus Novák Ferenc 
(Iskolakert) 

23.00 Táncház a kocsma előtt 
 
 
 
Július 16. vasárnap 
 
10.00 Pajta Szólótáncosa verseny (Múzeumpajta) 
11.30  Szentmise a Római katolikus Templomban  

Bali Tibor plébános atya vendége Dr. Szerenka Miklós, a veszprémi Érsekségi Főegyházmegye 
általános elnöke, közreműködik a Borostyán Férfikar 

12.30 Karikázó és verbunk a Templom előtt 
13.00 Jó ebédhez szól a nóta – Sallai Flórián és zenekara (Kocsma előtt) 
14.00 Dalkörök népdalcsokrai – fellépnek a térség népdalkörei (Kocsma előtt) 
16.00 Savanyú Józsi és a tizenkét bakonyi betyár – a kiscsőszi Hunyorgók bábcsoport előadása 

(Cimbi diófája) 
16.30 Egy jó tánc a barátainktól – Karád táncegyüttes és muravidék táncegyüttes (Lendva) (Cimbi 

portája) 
17.00 Romungro Gipsy Band pajtazáró koncertje (Cimbi diófája) 
 
Július 17. hétfő 
 
Morzsabuli a szervezőknek, munkatársaknak 

 
Programok a Pajtafesztivál alatt: 

 

 MEDIAWAVE Néprajzi & Dokumentum Filmműhely 

Passport Control 41. 2017. július 13-16. Kiscsősz 

 

 Kiállítás a Barkóság népművészetéről – Barkó Kézműves Egyesület 

 Az ácsmesterség tudománya, eszközei – Kiállítás Vetzl Mihány ácsmester gyűjteményéből 

 Kézműves programok az Élő Forrás mestercsapatával július 15-16-án (Cimbi udvara) 

 Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében, július 15-én, szombaton nap közben (Orvosi 
rendelő) 

 Térségi értékek vására és kiállítása értékőrzőkkel, őstermelőkkel július 15-16-án (Vásártér) 

 Kis műsorok a környező falvakban 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


