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EMLÉKEZTETŐ 

„Együtt Kállóért Közösségi Nap” 
 

Rendezvény helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola melletti bitumenes sportpálya 

(2175 Kálló, Kossuth út – Szent István király út, 301. hrsz. – Módosított helyszín.  

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezetének a helyszínváltozás bejelentve 

(2014. május 5. Ragszám: RL2175 000 041 526).  

 

Rendezvény időpontja: 2014. május 18. 8:00 –21:00 

 

Rendezvény célcsoportja: A rendezvény célcsoportja Kálló, és a környező települések 

lakossága, valamint a településre látogatóba érkező elszármazottak és turisták.   

 

A rendezvény célja: Az „Együtt Kállóért Közösségi Nap” elnevezésű rendezvény életre 

hívásával a pályázó, Kálló Község Önkormányzata egy olyan közösségi napot rendezett meg, 

amelynek fő célja a település hagyományainak bemutatása, a kulturális élet élénkítése, 

valamint a település ismertségének és a helyi közösség összetartásának növelése volt.  

 

A rendezvény 2014. május 18-án a főzőverseny megnyitásával vette kezdetét, a megnyitót 

követően a Napraforgó Óvoda kisgyermekei mutatkoztak be hagyományőrző dalokkal és 

táncokkal. „Szikár” – Tóth János amatőr mesemondó népviseletben, sajátos stílusban, igen 

élvezetes előadásmódban szórakoztatta a gyermekeket. A Ceferino Egyesület igen 

színvonalas előadást tartott, kultúrájukat népszerűsítve cigány népmesét és cigány táncokat 

adtak elő. A „Kis hegedűművész” – Bangó Richárd és társa csárdás és cigányzenét játszottak.  

 

A polgármesteri ünnepélyes megnyitót követően az Erdőkürti hagyományőrző csoport térségi 

dalokat és táncokat mutatott be. Ezt követően díszpolgáravatás keretében 3 személy kapta 

meg a kitüntető címet, ahol Erdőtarcsa településről 3 fellépő énekkel és gitárral emelte a cím 

átadásának ünnepélyességét, majd Sipos József ebrendész tartott humoros kutyás bemutatót. 

Kora délután Molnár Orsi várta vidám gyermekműsorral a kicsiket, majd a Kartali 

hagyományőrző, nyugdíjasokból álló csoport népdalokkal és népi tánccal szórakoztatta a 

jelenlévő közönséget. A Hatvani Céhek kézműveseinek és népi hagyományos mesterséget 

végző mesterembereinek bemutató foglalkozásain kicsik és nagyok is kipróbálhatták a 

fazekas, kosárfonó, tűzzománc készítő mesterséget, valamint gyöngyöt fűzhettek és 

bőrtárgyakat is készíthettek. A Nagykökényesi népi táncosokat a „Két Szoknya Egy Nadrág” 

Társulat követte, akik Kálmán Imre, Eisemann Mihály, Huszka Jenő dalaival teremtettek 

nosztalgikus hangulatot. Az egyházasdengelegi Táncoló Talpak fellépését követően a 

Közösségi Napon a Fiesta zenekar fergeteges, latinos hangulatú műsora zárta a fellépők sorát. 

 

A rendezvény eredménye:  
A közösségi nap eredményeként elmondható, hogy a LEADER pályázati támogatásból, 

valamint az Önkormányzat saját forrásából, egy hagyományteremtő rendezvényt sikerült 

megvalósítani, amelyre megközelítőleg 500-650 fő látogatott el. A rendezvény hozzájárult a 

település lakosságának összetartásához, a hagyományok újra felfedezéséhez.  



 
 

 

Kálló Község Önkormányzata a LEADER pályázat által elnyert támogatást a jóváhagyott 

költségvetés szerint valósította meg, a támogatási összegből a Fiesta Együttes könnyűzenei és 

a „Két Szoknya Egy Nadrág” Társulat nosztalgia műsorának fellépési díja, a hangtechnika, a 

fény-színpadi látványtechnika, valamint az együttműködés keretében létrejött, a rendezvény 

programját és az együttműködő partnereket bemutató marketing kiadvány nyomtatása. Az 

arculati elemek megjelenítésre kerültek a rendezvény helyszínén és a marketing kiadványon 

is. A rendezvény a civil, köz- és vállalkozói szféra együttműködésével valósult meg, hiszen 

Erdőtarcsa Község Önkormányzata, a Kéz a Kézben Egyesület és a Három Balla Kft. aktív 

szerepet vállalt a közösségi nap szervezetésében és népszerűsítésében.  

A közösségi napon a projekt adatlapban megfogalmazott céloknak megfelelően fellépési és 

bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a térségi hagyományőrző együtteseknek, valamint 

kézműveseknek és népi hagyományos mesterséget folytató mesterembereknek. 

Részvételével megtisztelte és emelte annak színvonalát Becsó Zsolt Megyei Közgyűlés 

Elnöke, Balla Mihály országgyűlési képviselő, Zsiga Tamás a Járási Kormányhivatal 

Vezetője, Nagy Kálmán, a KLIK Igazgatója, Dul Géza, a cigány pasztoráció térségi vezetője, 

a településen üzemelő Alutech Kft. Igazgatója, több környező település polgármestere és 

sokan mások. 

Azonnali véleményként a megelégedettségét nyilvánította ki a lakosság sok tagja, ami 

meggyőzött bennünket arról, hogy érdemes volt megrendezni ezt a közösségi napot. 

 

Az emlékeztetőt Ivanovics István polgármester készítette. 

 

 

Kelt: Kálló, 2014. május 20. 
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