Hidak Hírlevél az év fordulójára
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület hírei 2019 végéről, 2020 elejéről

Tisztelt Hírlevél Olvasók!
Köszönettel fogadjuk, ha megtiszteltek minket beszámolóink elolvasásával.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szerteágazó munkáját hamarosan
újabb terek és épületek segítik majd. Ezek természetesen mind-mind a
programjainkban részt vevő partneri, érdeklődői kör számára nyújtanak új
szolgáltatásokat, magas minőségű környezetet. Nemsokára megkezdi
szolgáltatásait a Hunyor Regionális Kézműves Alkotóház, mely a népművészet
alkotó műhelyeinek, személyeinek ad magas minőségű helyszínt munkájukhoz.
Folyamatban van a Táncházunk, Hagyománylabirintusunk, Lakodalmi
színterünk építése is. Szeretettel várunk benneteket Kiscsőszre!

Tánctanítás Brüsszelben
A program időpontja: 2019. november 8-9-10.
A program helyszíne: Brüsszel, Belgium
A program szervezője: Világfa, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
A brüsszeli Világfa néptánccsoport felkérésére, Hidak Programunk keretében
novemberben kalotaszegi táncokat tanítottunk Brüsszelben, egy meghirdetett
hétvégi tábor keretében.
A program naponta két-két táncgyakorlást tartalmazott, így igencsak intenzív
munkát igényelt a résztvevőktől. Az érdeklődők mindemellett szívesen fogadták az
oktatást és a program végére új figurákkal, új stíluselemekkel gazdagodott
ismeretanyaguk. A páros táncok mellett időt szakítottunk a legényes motívumok
tanulására is. Az oktatást Lőrincz Hortenzia és Kovács Norbert végezte.

Kiscsőszi Búcsú
A program időpontja: 2019.november 10.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
Szent Imre napjához közel, november 10-én tartott ünnepi szentmisét Bali Tibor atya. A misére
előadó-művészek is érkeztek az ajkai Pedagógus Nőikar tagjainak személyében. A mise alatt
több alkalommal szólaltak meg az ünnephez válogatott, gyönyörű egyházi énekeik. Méltó ünnepe
volt ez a falunak. A rendezvényt követően a Közösségi szálláson vendégeltük meg a művészeti
csoportot.

Vastaps Bécsben a Bozótnak
A program időpontja: 2019. november 23.
A program helyszíne: Bécs, Ausztria
A program szervezője: Délibáb Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 300 fő
A kiscsőszi Bozót Néptáncegyüttes baráti meghívásnak eleget téve részt vett a bécsi
Délibáb Táncegyüttes éves gálaműsorán. A rangos eseményen jelen volt
Magyarország ausztriai nagykövete, más jeles személyiségek és a bécsi magyar
kulturális élet szereplőinek nagy része. A Délibáb az egyik legrégebbi magyar
kulturális szervezet Ausztriában, mely most is virágzik, közel száz néptáncost és
népzenészt tömörít különböző korosztályokat képviselve. Gálaműsoruk telt ház előtt

zajlott. A zenei kíséretet a soproni Fajkusz Banda vállalta. A gála vendégei voltak a
Linczben élő táncosok is. A Bozót Néptáncegyüttes moldvai és magyarbődi
táncokkal mutatkozott be. Mindkét táncot hosszan tartó vastaps követte, mely
igazán megható, különleges élményt adott az amatőr csoport tagjainak. A gála
után hajnalig tartó táncházban szórakoztunk, másnap pedig megtekintettük a
belváros nevezetességeit, sőt, vásárfiát is vettünk.

Gálát mutattunk be a kiemelt
vidékfejlesztési évzárón
A program időpontja: 2019.november 26.
A program helyszíne: Sümeg
A program szervezője: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 250 fő
Az ország egyik legsikeresebb vidékfejlesztési szervezete, az Éltető Balaton-felvidékért
Egyesület a sümegi Hotel Kapitányban tartotta meg évzáró közgyűlését. A
szervezetnek az Élő Forrás is rendes tagja. Talán ennek is köszönhető, hogy mi
kaptunk felkérést a programon vló kulturális gálaműsor megtartására. Természetesen
örömmel vállaltuk. A programban több korosztály is szerepelt, bemutattuk a Kárpátmedence szinte minden vidékének táncait. A fiatal szólistáink a Kiscsőszi Ifjúsági
Táncegyüttes tagjai. Emellett fellépett a Bozót néptáncegyüttes.

Veszprém megye Értékünnepe
A program időpontja: 2019. november 29.
A program helyszíne: Bakonybél
A program szervezője: NMI Művelődési Intézet, Veszprém Megyei Értéktár Bizottság
Érintettek létszáma: 200 fő
Ebben az évben Bakonybél település adott otthont a Veszprém Megyei Értékek
Ünnepe című rendezvénynek, melyet a Megyei Önkormányzat támogatásával az
NMI Művelődési Intézet valósított meg. Bakonybél gyönyörű környezetével, kiváló
kulturális intézményével ideális befogadó helyszíne volt a rendezvénynek, melynek
vendége Vas megye volt és a Felvidék is képviseltette magát. Térségünkből több
önkormányzat és helyi értéktár mellett az Élő Forrás és Kiscsősz is képviseltette magát
egy látványos standdal. Bemutattuk helyi gasztronómiai értékeinket és egyesületünk
szakmai tevékenységét, építettük szakmai kapcsolatainkat.

Tevékeny kiscsőszi Asszonykör
A program időpontja: 2019.november-december
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
Köszönettel tartozunk a kiscsőszi Asszonykörnek, akik az elmúlt időszakban tevékenyen kivették a részüket a
falu kulturális életéből. Nemrégiben segítséget nyújtottak a Megyei könyvtár által selejtezésre ítélt könyvek
közkinccsé tételében. A régi könyvespolcokra való kihelyezésben, a „csarnokból” való átszállításban is
segédkeztek.
Harmadik éve már, hogy a Falu közepén az Asszonykör tagjai, Kövér István, Borbács László és Antal János
segítségével felállítják a település Betlehemét. Az építmény és a benne lévő figurák mind-mind kézi munkával,

különleges kreativitás mellett készültek. Örömmel telve és büszkén gyújtottuk meg az első gyertyát Advent első
vasárnapjának délutánján. A megjelentek süteményekkel, pogácsával, forralt borral, pálinkával kínálták egymást,
a gyerekek karácsonyi dalokat énekeltek.

Sikeres kiscsőszi gyerekek
A program időpontja: 2019. december
A program helyszíne: Devecser - Kiscsősz
A program szervezője: Gárdonyi Géza Általános iskola, Gáncs Andrea
Érintettek létszáma: 200 fő
Nemrég zajlott Devecserben, a Gárdonyi Tehetséggondozó verseny. Falunkból három diák is megmérettette
magát. Büszkék lehetünk a gyerekek sikerére: Kövi Ramóna Martina népi ének kategóriában ezüst, Kövi Dóra
Julianna népi ének kategóriában arany, Kovács Ábel mese kategóriában Gyémánt fokozatot érdemelt ki.
Gratulálunk Gáncs Andreának is, aki az énekeseket felkészítette. A falu iskolásai az adventi koszorú kötésen is
remekeltek, a koszorú mellett más kézműves értékeket is létrehozhattak.

Transznacionális együttműködések
konferencia
A program időpontja: 2019. december 13.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Kiscsőszön, az Üveges Panzióban rendezte
meg nemzetközi konferenciáját, mely a magyar néptánc és a vele foglalkozó
közösségek jellemformáló erejét vizsgálta. Az EFOP-5.2.2-17-2017-00054 jelzésű
pályázati program utolsó eseménye volt ez a rendezvény, melyre meghívtuk határon
túli partnereinket is. Az országos szakmát a Tóth János, Hagyományok Háza
igazgatóhelyettese, Sztanó Hédi néptánc művész, filmrendező, Sipos Ferenc, a
Sopron Táncegyüttes művészeti vezetője képviselte. Társművészetet képviselve
előadónk volt Váradi Levente fotós. Előadást tartottak intézményi partnerünk, a
Nemzetstratégiai Kutatintézet munkatársai, Körmöczi Gábor és Komáromi Márton. A
külföldi partnereket képviselve Both Aranka, a székelyudvarhelyi Kékiringó Alapítvány
vezetője mondta el a programmal kapcsolatos gondolatait. A konferencia és a
kutatási programunk mérföldkő lehet a Kárpát-medence néptáncközösségeinek
életében, hiszen ezen közösségek tevékenységét, az álatluk teremtett értékeket
világítja meg és igyekszik előtérbe helyezni. A kutatásból kiadványt jelentetünk meg,
melyet eljuttatunk a legmagasabb döntéshozói szintekre is.

Luca-napi koncert és táncház
A program időpontja: 2019. december 13.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 150 fő
A falunknak és a térségnek hozta ajándékba előadását a december 13-án
Kiscsőszön vendégszereplő két kiemelt művészeti csoport. A nagy hírű Tokos zenekar
koncertje és a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes téli ünnepeket bemutató
műsora telt ház előtt zajlott és hatalmas sikert aratott a nézők körében. A Pipacsok
együttes hagyományőrző zenészekkel érkezett. Előadásukról Kincses Kálmán,
Székelyszenterzsébet református lelkésze beszélt, végigvezetve a nézőket a magyar
adventi ünnepek során, bemutatva azok szokásrendjét. A Pipacsok rendre előadta
az ünnepkör szokásait, naptár szerint csokorba szedve, a megfelelő pontokon szép
énekekkel, táncokkal, zenei betétekkel gazdagítva. A közel egy órás műsort a
kolozsvári Tokos zenekar koncertje követte, hasonló időtartamban. A kiváló
hangulatú, kiemelkedő színvonalú koncertet hosszan tartó vastapssal jutalmazta a
közönség. A fellépők és a közönség számára enni-és innivalóval kedveskedett a
szervező Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényt táncházzal zártuk.

Karakószörcsökön a Bozót
A program időpontja: 2019. december 14.
A program helyszíne: Karakószörcsök
A program szervezője: Karakószörcsök Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek létszáma: 60 fő
Az Élő Forrás munkatársa, Honvédő Szandra immár, mint Karakószörcsök
polgármestere hívta meg a Bozót Néptáncegyüttest a település idős lakói számára
rendezett ünnepségre. Az Együttes sikert aratott a helyi nyugdíjasok körében, akik
vastapssal köszönték meg moldvai és magyarbődi táncainkat. A táncbemutatók
mellett fiatal néptáncosunk, Bagyura Laura zongora szólóját is élvezhette a résztvevői
kör. A folytatásban egy kiváló helyi harmonikás kísérte a nótázásba kezdő időseket.
Lám, élő, színvonalat képviselő programokkal is lehetséges jó hangulatot teremteni
egy falusi közösségben!

Évzáró ünneplés tánccsoportjainknál
A program időpontja: 2019.december 16.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 60 fő
A Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes és a Bozót Néptáncegyüttes számára szerveztünk
közös évzáró ünnepséget a kiscsőszi Faluházban. A csoportok tagjai karácsonyi
süteményekkel, enni-innivalóval érkeztek, lelküket is felöltöztették a programra.
Különleges meglepetés volt, hogy a Gencsapátiban működő Ispiláng
Néptáncegyüttes vezetői (Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória) és fiatal tagjai
egy Pásztorolással köszöntötték a baráti csoportok tagjait. Köszönjük nekik.
Az este a felhőtlen beszélgetésről, a közösség összekovácsolódásáról és persze a
következő évi programok tervezgetéséről szólt.

Általános iskolai Várakozás a gyerekekkel
A program időpontja: 2019. december 20.
A program helyszíne: Csögle
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 100 fő
Az utolsó tanítási napon a csöglei Általános Iskola diákjai számára az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület tartott interaktív előadást a Karácsonyhoz és az Újévhez
kapcsolódó ünnepkör hagyományos szokásairól. Advent ünnepein végigvonulva
tanultunk dalokat és szokásjátékokat is. Természstesen megtanultuk a Nagy László
által felgyűjtött iszkázi regölést is. A gyerekek zárásként résztvevői lehettek egy
moldvai újévi harsogtatás népszokásának, melyet közösen adtunk elő.

Élő Forrás Közgyűlés
A program időpontja: 2019. december 20.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 14 fő
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület megtartotta Közgyűlését, melyen elfogadta
az Egyesület 2020 évre szóló költségvetését és munkatervét. A Közgyűlés másik
kiemelt feladata az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola 2020 évi munkatervének és
költségvetésének elfogadása volt. Borbélyné Sánta Mária igazgató is jelen volt, aki
részletes munkatervet készített.
A Közgyűlés hivatalos pontjait lezárva rövid beszélgetés, ünneplés következett. Ezt
követően a jelen lévő tagok átsétáltak a nemrégiben elkészült Hunyor Regionális
Kézműves Alkotóház épületébe, végigjárták az új helyiségeket, melyeket Kovács
Norbert elnök mutatott be.

Emlékezetes templomi koncert
A program időpontja: 2019.december 20.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50 fő
A Karácsony ünnepéhez méltó, örök emlékű templomi koncertet adott a kiscsőszi
Szent Imre Templomban Navratil Andrea népdalénekes és kísérője, Demeter László.
Az énekest koboz kísérettel segítette partnere. A Karácsonyhoz kapcsolódó
dalcsokor előadásába a Művésznő bevonta a Kiscsőszön működő mesterkurzus
résztvevőit is, akik több dalt együtt énekelve mutattak be. A Helyi lakosság áhitattal
hallgatta az előadást, melye Bali Tibor plébános úr köszöntő szavai egészítettek ki.

Regölés Kiscsőszön, régi szokás szerint
A program időpontja: 2019. december 27.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 100 fő
Kiscsőszön immár tizenöt éve felelevenített szokás szerint most is körbejártak azok a
regösök, akik az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület meghívására az ország
különböző részeiből jönnek el erre a napra. A csapat idén közel negyven főt számlált
és a falu legtöbb családját meglátogatva kívánt mindenkinek jó egészségek,
sikereket a következő esztendőre, szeretetet, egyetértést a Karácsony napjaira.

Regősök első országos találkozója
A program időpontja: 2019. december 30.
A program helyszíne: Kiscsősz, Iszkáz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 100 fő
A vártnál nagyobb sikerrel zajlott le az első Regős Találkozó Kiscsőszön és Iszkázon, az
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében. A program szakmai apropója,

hogy a Dunántúl egyik legismertebb regölését Iszkázon rögzítette Nagy László költő,
Szécsi Margit és Vig Rudolf, 1959-ben. Ez a regölés forma máig fennmaradt a
térségben és az Élő Forrásnak köszönhetően egyre többen élik, használják újra a
hagyományt, végigjárva a településük házait, családjait, dallal, jókívánságokkal
köszöntve a háziakat, termés és egészségvarázsló szövegekkel kívánva jókat az
újesztendőre.
A program Kiscsőszön, a Faluházban kezdődött. A délelőtti órákban gyülekező regös
csapatok ismerkedéssel, házi finomságok kóstolásával, egymás kínálásával kezdték a
napot. Hartyándi Jenő dokumentumfilmes operatőr segítségével minden csapat
elmondta a saját regölését, teljes öltözetben, a szokásjátékban használatos eszközök
felvonultatásával. Érdekes volt látni, hallani a különböző változatok ízeit, játékos
szövegváltozatait. A regölést újévi köszöntők, szűzgulya hajtás, ódoricsolás,
harsogtatás szokások is kiegészítették. Délben megérkezett a Magyarpalatkai Banda,
így ebéd előtt palatkai táncházzal gazdagodott a program.
A résztvevő csoportok Gyenesdiásról, Debrecenből, Badacsonytördemicről,
Veszprémből, Székesfehérvárról, Káldról, Balatonszentgyörgyről, Dobáról,
Zalaszántóról és Kiscsőszről alkották a közel száz fős regös bandériumot, mely ebéd
után Iszkáz felé vette útját. A Nagy László Emlékháznál közös fotóval tisztelegtek a
gyűjtők emléke előtt. Itt csatlakozott V. Németh Zsolt, a Hungarikumokért felelős
kormánybiztos, aki elkísérte a csoportot az első iszkázi közös regölésre is a falu
Közösségi Házába. Itt a falu nyugdíjasai fogadták a jókívánságokat. Ezt követően
több családnál is tiszteletét tette a népes társaság, mely az elődökhöz méltó,
emlékezetes regöléssel kívánt sikeres újesztendőt a háziaknak. A programba
időközben bekapcsolódott Kalász Máté és Bandája, akik a házaknál szép muzsikával
is kedveskedtek a vendéglátóknak. A regölés nemrégiben felkerült a Magyar
Nemzeti Értékek listájára, mely még inkább fontossá teszi ennek a régi népszokásnak
a megőrzését, tovább örökítését.

Szilveszteri mulatság
A program időpontja: 2019. december 31, január 1.
A program helyszíne: Kiscsősz, Iszkáz, Kerta, Karakószörcsök
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 60 fő
Az Egyesületünk szűk baráti köre, művész társaink, partnereink és kollégáink közös
mulatságát rendeztük meg Szilveszter éjszakáján. Az éjszaka folyamán tíz fősre bővült
zenekar hatalmas hangulatot ébresztett a résztvevőkben, akik a délben közösen
levágott és feldolgozott disznó friss húsából vacsorázhattak. A hajnalig tartó muzsika
és tánc kipihenését követően január 1-jén, délben lovas kocsira és lovakra szálltunk,
majd elindultunk újévet köszönteni a környező falvak polgármestereihez, akik
örömmel fogadtak minket.
A program így január másodikán délelőtt fejeződött be.

Téli tánctábor
A program időpontja: 2020. január 18-19.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 30 fő
Tréning-szerű hétvégi tánctábort tartottunk a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttessel. A
csoport jelentősen előrelépett a táncgyakorlás terén. A program részben a technikai
képességek javítását, részben pedig a Belső-Mezőség és Galga-mente táncainak
elsajátítását célozta. A fiatalok áldozatos gyakorlása nem maradt eredmény nélkül,
nagy fejlődés volt tapasztalható. Természetesen a szombat esti vetélkedő sem
maradt el, mely oldotta a napközbeni kemény munka szigorát.

Sikeres gyermek ki-mit-tud Kiscsőszön
A program időpontja: 2020. január 25.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
Érintettek létszáma: 100 fő
Nagy érdeklődés és magas színvonal jellemezte az Élő Forrás Alapfokú Művészeti
Iskola által szervezett regionális gyermek ki-mit-tud döntőjét. Az eseményre

szombaton délután, Kiscsőszön, az Egyesület székhelyén került sor, közel negyven
versenyző részvételével. A régió iskoláiból érkezett diákok mellett győri fiatalok is részt
vettek a programon. A versenyzők négy kategóriában csillogtatták meg
tehetségüket (vers-próza, tánc, ének, egyéb), bemutatóikat általában nagy
felkészültség jellemezte. Többen kiemelkedő színpadi képességekről tettek
bizonyságot. A program szervezője, Borbélyné Sánta Mária elmondta, hogy
szándéka a közösségi élmények gazdagítása és egymás tudásának megismerése
volt. Köszönetet mondott a partner intézmények pedagógusainak a szervezésben
nyújtott segítségért. A versenyt négytagú zsűri értékelte és pontozásaik alapján
minden kategóriában adott ki díjakat. A Zsűri tagjai: Dr. Molnárné Szabó Dóra
pedagógus (elnök), Schoffhauser Gerda táncművész, pedagógus, Vida Anna
néptánc pedagógus, Kovács Norbert néptánc oktató, a Fenntartó képviseletében.
Díjat kaptak: Tánc kategóriában Padol Lauren bronz, Orsós Sándor ezüst, Pálfi
Boglárka és Pécsi Barna arany minősítés. Vers-próza kategóriában Kurdi Levente
bronz, Kovács Ábel ezüst, Csomai Fruzsina arany, Bakos Noémi arany minősítés. Ének
kategóriában Kovács Zsófia bronz, Kriszák Edina ezüst, Dávid Eszter arany minősítést
kapott. Egyéb kategóriában a Tüskevári Általános Iskola Színjátszó csoportja bronz,
Bakos Réka ezüst minősítés. Bakos Noémi a legmagasabb pontszámmal elnyerte a
vetélkedő vándordíját, a közönségdíjat pedig Horváth Jázmin kapta.
Öröm volt átélni a versenyzők, szervezők, pedagógusok és rokonok által létrehozott,
nemes, családias versengés hangulatát, melynek alapját nem e győzni vágyás,
hanem az értékes megnyilvánulások adták.

Nyugdíjasok találkozója
A program időpontja: 2020. január 31.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 40 fő
Csögle település Kiscsősz szomszédságában van, de alig fordul elő, hogy a két falu
lakossága bármilyen társadalmi együttműködést felmutatna. Ezt a hiányt szeretnénk
feloldani az idősebb korosztály képviselőinek rendszeres találkozásaival. Az előző év
őszén Csögle adott otthont a nyugdíjasok szomszédolásának, idén az Élő Forrás
szervezte meg az együttléztet. Csögléről huszonöt vendég érkezett a rendezvényre,
melyet a Kézműves Alkotóházban szerveztünk meg. A helyi közösségekről szóló
tájékoztató előadások, vetítések mellett közös étkezéssel, dallal szórakoztatták
egymást a két falu idősei. A hangulat fokozását Czirók Tibor tangóharmonikás
segítette magyar nótáival. Több órás beszélgetést követően Kustos Péter
polgármester segítette a vendégeket a hazajutásban. A program folytatásában
tervezzük, hogy más települések nyugdíjasait is meghívjuk, bevonjuk.

„Dezső disznó végnapja”
Farsangi rendezvény Kiscsőszön

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola szeretettel várja vendégeit
hagyományos farsangi rendezvényére, melyet február 22-én, szombaton tart Kiscsőszön, a
Kossuth Lajos utca környékén... (az érkezőknek kell megkeresni) és a Faluházban.
A rendezvényhez kapcsolódó néptáncos továbbképzésre várjuk a 14 év feletti korosztályú táncosokat. A
kiválasztott táncanyag idén Sárköz tánca lesz, melyet Taba Csaba és Fejér Erika mesterek tanítanak.
A program részletesen:
8.00

„Dezső disznó” kilép földi porhüvelyéből….
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása
9.30-12.30
Táncképzés a Faluházban
12.30-13.30
Orjaleves elfogyasztása
13.30-16.30
Táncképzés a Faluházban
17.00
Farsangi felvonulás
18.00
Táncműsor, melyben az Egyesület tanítványai, barátai, a Dunántúl Népi Kommandó
tagjai szerepelnek
19.00
Disznótoros vacsora a Faluházban
20.00-….
Farsangi bál a Dűvő zenekarral
A műsorra, vacsorára és a farsangi néptánc bálra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Belépődíjat nem
kérünk.

