
 

Szakmai Beszámoló 
-Kórustalálkozó: rendezvény 

A Nagydobsza Község és Közösségfejlesztő Egyesület feladata Nagydobsza község természeti, 
kulturális, építészeti és történeti értékeinek megőrzése, illetve Nagydobsza község lakó, sport és 
kulturális élete valamennyi területének támogatása. Helyi kulturális intézmények és klubok 
rendezvényeinek támogatása. Ennek   keretében pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1-82-8.1.5-17 
kódszámú Szinergia Egyesület által meghirdetett Tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók 
támogatása című felhívásra, hogy a Nagydobszai hagyományokat tovább folytathassák.  
2010 óta Nagydobszán minden év tavaszán megrendezésre kerül a hagyományőrző Kórustalálkozó és 
Langalló Fesztivál. Ez mára a település kiemelkedően fontos kulturális rendezvénye, amely jelentős 
mértékben hozzájárul a helyi közösségi kohézió fenntartásához. 
 
Helyszín: Nagydobsza, Fő utca 60. udvari terasz 
Időpont: dátum (2022.05.28. 11:00-tól 21:00-ig) 
 
Résztvevők, meghívottak:  
Kórógyi (Horvátország)Ady Endre Művelődési Egyesület 
Ójankováci (Horvátország) énekkar 
Magyarhertelendi bordalkör 
Molványi dalkör 
Szigetvári nyugdíjas klub  
Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete 
Hoboli csoport 
Nagypeterdi nyugdíjas klub 
Vései énekkar 
Somogyhárságyi nyugdíjas klub 
Nagydobszai Vegyeskar 
Nagydobszai Talpasház színjátszókör 
A látogatók a község lakossága, Önkormányzat képviselő testülete, szomszéd település polgármesterei, 
Község jegyzője, környező településekről is érkeztek. 
 
A rendezvény 11:00 órakor kezdődött minden meghívott csoportot a csoporthoz beosztott személy 
fogadta és kísérte a helyükre. Minden résztvevőt és érdeklődőt ebéddel kínáltunk. A műsor 14:00 
órakor kezdődött a polgármester köszöntőjével. A meghívott kórusokat és az érdeklődő embereket, 
immár 12. alkalommal polgármester köszöntötte majd a Baranya megyei nyugdíjasok Egyesületének 
elnöke köszöntötte a résztvevőket a rendezvényen. 
Gere Jánosné konferált és egy verset szavalt. A továbbiakban bemutatta a zsűrit és a kórusokat, pár 
mondatban ismertette őket a fellépésük előtt. Közben az önkéntesek üdítővel és kaláccsal kínálták a 
vendégeket. A gyerekeket és a jelenlévőket langalival kínálták és 1-1 kalácsot kaptak ajándékba. A 
kórusok fellépése után a hallottakat és a látottakat, á zsűri részéről Vucskics Anett értékelte. 
Hangsúlyozta, milyen nagy szükség van az ilyen jellegű rendezvényekre, különösen jónak vélte a 
fiatalok bevonását, megköszönve és megdicsérve a szervezést. Minden fellépő csoport emléklapot és 
ajándéktárgyat kapott. Majd kezdetét vette a Színjátszó kör előadása, Török Rezső: Menyasszonytánc, 
amely nagyon nagy sikert aratott. Közös tánc, és beszélgetés vette kezdetét. 
A Magnum együttes húzta a talpalávalót.  
Vendéglátás a következő:  
étel, ital üdítő, ásványvíz, kávé, kalács disznótoros, párolt káposzta, burgonya, langali tejföllel.  
Egyéb események: Kovács Kornélia saját készítésű lekvárjait, Gyöngyösi Tamásné szörpöket és hűtő 
mágnest kínálta a résztvevőknek. Szünetben, aki szerette volna megtekinthette a talpasházat. Helyi 
vegyeskar a nyárra két meghívást is kapott. 
  



 
Beszerzésre került a rendezvény lebonyolításához 1 db LEWITZ mikrofon állvány, 1db Auna vezetéknélküli 
mikrofon szett, 1 db hordozható aktív hangfal. 

Projekt eredménye: Az esemény jól sikerült a visszajelzések alapján. Jövőre ismétlés 13. A nagydobszai 

hagyományok további gondozása megtörtént. 
Rendezvény előzetes regisztrációhoz volt kötött, hely limitált. Ingyenes volt a rendezvény.  
 
 
   

 
 
 

       
            

    



 

 

 

Varga Józsefné 
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