
A Dunántúl Ünnepe Kiscsőszön 

A program időpontja: 2020. október 3. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Táncház Egyesület 
Érintettek létszáma: 3-400 fő 
Célközönség: Hagyományápoló közösségek 
 

Különleges rendezvényt szerveztünk Kiscsőszön, a Táncház Egyesület támogatásával. A program része 

volt az Országos Táncháztalálkozó több helyszínes (pót)eseményének, mely a magyar népzene és 

néptánc, a táncház értékét hirdette.  

A vírusveszély miatti javaslatokat figyelembe véve, fertőtlenítő pontokat kialakítva, főként szabadtéri 

és jól szellőztethető helyszíneket kialakítva bonyolítottuk le az egész napos rendezvényt.  

A kaláka munka a kulturális események gyakori előzménye volt egykor a falvakban. Az emberek 

együtt végezték a mezőgazdasági munkákat, egymás eszközeit, munkaállatait igénybe véve 

takarították be a terményeket. A sikeres munkálatok ünneplése volt a mulatság, ahol előkerült a nóta 

és a tánc is. Így zajlott ez Kiscsőszön, október 3-án, szombaton. Munkásaink egy része már pénteken 

este megérkezett. Szombaton, a délelőtti órákban közösen veselkedtünk neki az Élő Forrás kukorica 

táblájának, amelyben az összegyűlt munkások kézzel törték és fosztották a beérett fejeket. A kukorica 

kosarakba, onnan zsákokba, majd az előkészített góréba került. A munkában minden korosztály 

képviseltette magát, így a délelőtt folyamán körülbelül 500 nm-en sikerült letörni a terményt.  

Eközben már kora reggel megkezdték a főzést a kemence környékén a Gencsapátiból érkezett 

néptáncos barátaink, a Vadhajtás Senior Táncegyüttes tagjai. Vörösboros marha pörkölt és dödölle 

várta az éhes munkásokat. Borbács Magdolna, helyi asszony kukorica prószát készített, az egerajlai 

pékség pedig finom réteseket és pogácsát szállított számunkra. Délutánra Milos Dávid kollégánk is 

felmelegítette a kondért, amelyben kiváló babos, csülkös káposztát készített a rendezvény résztvevői 

számára. 

A Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházban az Egyesületünk és a Hagyományok Háza által 

kezdeményezett óvodapedagógus képzés (Tanuljunk Népművészetül) első ismerkedő szakmai 

találkozója került megszervezésre. A képzés résztvevői élvezhették a délutáni programokat is. 

Ebéd után, 14.00 órától elkezdődtek a bemutatók, melyeket főként a Dunántúl (Bakony-Balaton-

felvidék, Somogy, Vas) zenei és táncos kultúrájából merítkezve állítottunk össze. Az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület képviseletében a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes és a devecseri Általános 

Iskola diákjai léptek fel Hunyadi Péter és zenekara kíséretével. Bese Botond dudás kísérte a Tördemic 

Néptáncegyüttes gazdag Balaton-felvidéki táncbemutatóját, majd az azt követő táncházat. Barsi Ernő 

gyűjtéseiből adott elő egy különleges műsort a Kemenesmagasi Dalkör és Citerazenekar, akik 

megzengették a rendezvénysátrat. A Pajta helyszínen mutatkozott be Czigány Tamás és Husi Gyula 

citerás és dudás somogyi előadásával, majd Bese Botond és a gödi Búzaszem Iskola dudásai adtak 

műsort. A tihanyi zeneoktatás szereplői, pedagógusok és diákok gazdag előadását Navratil Andrea, 

Császár Dominik és Császárné Borzavári Róza koncertje követte. Az este ismét a táncé volt. A 

Dunántúli régiót teljesen lefedő Dunántúl Népi Kommandó tagjai fergeteges műsort adtak Kalász 



Máté és zenekara kíséretével. Az esti táncban részt vett a Bozót Néptáncegyüttes és a veszprémi 

Gerence Táncegyüttes is. A táncestet megkoronázva Vastag Richárd vezetésével borzavári táncházat 

tartottunk. Zárásként a rendelkezésnek megfelelő, 23.00 órás időpontig tartó táncház volt, a jelen 

lévő kiváló zenészek muzsikájára. 

A rendezvénysorozatot kézművesek és helyi termelők kiállítása és vására kísérte, mely kiemelkedően 

magas színvonalú termékek bemutatásával járt. 

 

 



   

 



 

 


