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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
Kulturális programsorozat Hangács  

községben 2018. 
 

- népi hagyományok őrzése 
 

A program megvalósításának LEÍRÁSA:   
 
Helyszín: Művelődési Ház Hangács Rákóczi út 12.  

 
A rendezvénysorozat programjai az alábbiak voltak: 
 
1. alkalom:  2018. május 19. Népzenei előadás, néptánc kíséretében, interaktív   módon  

résztvevő vendégek bevonásával a KISS KATA ZENEKAR 
szereplésével. 

 
A résztvevők száma:  52 fő  

 
2. alkalom: 2018. május 19. Kézműves, kreatív foglalkozás, bemutató természetes anyagok  

felhasználásával 
Herczeg Mária pedagógus, bábanimátor, népi játszóház vezető 
közreműködésével 
 
A résztvevők száma: 32 fő 

 
3. alkalom: 2018. május 27. Színházi előadás: Lúdas Matyi  „A falu- avagy vásári komédia  

  magyar módra” 
A magyar népi tréfák, mesék és anekdoták színes kavalkádja népdalok 
ölelésében tipikus népi helyzetkomikummal és karakterekkel 
 
A részt vevők száma: 98 fő  

 
 
Községünk számára a környék kulturális rendezvényei költségesek és nehezen 
megközelíthetőek.  A programsorozatnak köszönhetően közösségépítő kulturális lehetőséget  



 2

teremtettünk a hangácsi lakosság számára, amely könnyen elérhető és élményekben gazdag 
volt. 

 

A programokkal erősíteni szerettük volna a generációk közötti együttműködést, a lakosok 
összetartozását, közösségépítés fontosságát. A rendezvénysorozat fő témája a népi 
hagyományok őrzése volt. A tánc fontos szerepet töltött be a falusi ember életében. Át- meg 
átszőtte ünnepeit, de munkás hétköznapjait is gyakran színesebbé tette. A hagyományok 
tisztelete, azok továbbvitele nemzedékről nemzedékre az őseink és a magunk tisztelete, 
megbecsülése fontos feladat. Erősíti az együvé tartozás érzését jóban, örömben és bajban. A 
hagyományok őrzése nem csak a családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem egy nagyobb 
közösséghez való tartozás hitvallása is.  

A programok mindegyikében szerepet kapott a népi hagyományok, kulturális értékeink.  

A programtervben feltüntetett elemek által megcélzott emberek: 
- óvodás gyerekek 
- iskolás gyerekek 
- fiatalok 
- felnőttek 
- idősek voltak.  

A programok során  a célzott közönség összességében 182 fővel vett részt.  
 
 
A program költségvetése: 

 
A rendezvény kiadásainak kalkulálásakor törekedtünk a minimalizálásra, mivel a 
költségvetési bevételek nem teszik lehetővé a túlzott költekezést. A pályázati 
támogatásnak köszönhetően azonban három alkalommal is nagy élményt nyújtó 
rendezvényt tudtunk biztosítani a lakosság számára. Ezt önerőből nem tudtuk  
megtenni.  
 
Így a  350.000.-Ft összegű támogatásból, amelyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  ítélt meg a 
községünk számára az alábbi kifizetések történtek: 
 

1. 170.000.-Ft  Kiss Kata táncegyüttes előadása 
2. 60.000.-Ft  Kézműves foglalkozás 
3. 120.000.-Ft Lúdas Matyi vásári komédia 

 
 
 
Hangács, 2018. június 21.  
 
 
 
        Varga István    
        polgármester         
 


