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A rendezvény alatt a
környékbeli kézművesek
kiállítják
termékeiket!

Gyerekeket
várja
Tüsi Bohóc!

Sümdgcsdhi Község
Önkormányzat Képvisdlő-testülete
nevében meghívom Önt és kddvds családját
2018. októbdr 14-én, vasárnap a

Este bál a
Kondás23-ban

Kérdm, bdöltözésévdl tdgyd színdsdbbé a programot!
Minddnkindk jó szórakozást kívánok!

Sziva Erika
Program:
1300 Gyülekezés Sümegcsehin
a Falu- és Kézműves ház előtt
1340 Újbort megáldja Östör Dániel atya
1400 Felvonulás (zenészek, hintók, lovasok, felvonulók)
Útvonal: Kossuth u., Táncsics u., Rákóczi u. Árpád u.
1500 Kulturális műsor a kocsmadombon
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
Sümegcsehi óvodások, iskolások műsora
Köszöntőt mond Sziva Erika polgármester
Kisbíró intelmei
Sümegcsehi Népdalkör
Sümeg Néptáncegyüttes
Hévizi Új Színpad operett műsora
1700 Mulatozás

polgármdstdr

Nyármarasztaló Sümdgcsdhin!

A Sümdgcsdhi Népdalkör 40 évds jubildumi találkozója

Augusztus 17-én délután nyármarasztaló ünnepséget
tartott Sümegcsehi Önkormányzata. Helyi asszonyok
már a kora délutáni óráktól szorgoskodtak, hogy
minden érdeklődőt megkínálhassanak a ízletes
lángosokkal a Falu-és Kézművesház mellett. Kedélyes
hangulat, büfé, kellemes zeneszó, minden adott volt
egy jó kis beszélgetésre, pihenésre, kikapcsolódásra.
A rendezvény alatt az önkormányzati hivatal udvarában a
gyerekek érezhették jól magukat, légvár és - köszönhetően
a Fanyűvők Játszóháznak izgalmasabbnálizgalmasabb fa és népi
játékok
várták
őket.
Kosárhinta, célba dobás, mérleg, gólyalábak, ügyességi
játékok, nagyobbaknak és persze a felnőtteknek ördög
lakatok adtak alkalmat a játékra.
Este 6 órától a Falu- és Kézművesházé lett a
főszerep, a Cserszegtomaji Tátika Népdalkör
vidám műsorát tekinthette meg a közönség,
vidám műsorukkal megadták a hangulatot a
sztárvendéghez, Polgár Petihez, műsorára
kicsik és nagyok egyaránt kíváncsiak lettek. A
műsorban vicces dalok, zenés paródiák és
Peti vicces mulatós slágerei váltották
egymást, rengeteg énekes hangját utánozta
a megtévesztésig. Nagy izgalommal közös képek is készültek az előadóval.
Minden jelenlévő megtalálhatta a neki tetsző programot, alkalma lehetett játszani,
beszélgetni, kicsit bolondozni még így a nyár vége előtt.

Népdalkörök, néptáncosok, amatőr művészeti csoportok, citerazenekarok köszöntötték
22-én délután 15 órától a 40. születésnapját ünneplő Sümegcsehi Népdalkört.
A helyi önkormányzat és a
népdalkör tagjainak anyagi
felajánlásával
sikerült
megrendezni ezt a nagy
sikerű rendezvényt Novák
Ferenc
népdalkör
vezetőjének szervezésében.
A megnyitó után Novák
Ferencné, aki 25 évig volt a
csoport élén, majd Hujber
Ferenc szintén volt csoportvezető is köszöntötte a jelenlévőket. Sziva Erika polgármester
asszony jókívánságai mellé kis ajándékokkal lepte meg a csoport tagjait. A népdalkör 40
éves múltját idézte fel Farkas Zsolt, a falu előző polgármestere is. Végül Gál János, aki 3
cikluson keresztül volt polgármester és jelenleg a csoport tagja, elevenítette fel emlékeit.
Vass Lajos Népzenei Szövetség nevében Pintér Anikó köszöntötte az ünnepelt csoportot.
Ezután a vendéglátók műsorával kezdődtek meg a színpadi programok. Felszabadult,
vidám hangulatban, sokszor közös énekléssel zajlott le a délután. A zalaszentlászlói
Mákvirág Népdalkör, a tűrjei Hétszínvirág Énekegyüttes dalai mellett a mihályfai
színjátszócsoport, a gógánfai Csak Csajok, a sümegi néptáncosok műsora tette még
színesebbé. Nagy sikert aratott a messzebbről érkező Csesztregi Férfikórus a meglepetés
műsorával is. A nagybőgő és a harmonika hangjai közös éneklésre késztették a közel 140
fős közönséget. Messzebbről, Vas megyéből érkezett Kekeri Citeraegyüttes és a Tavaszi
Szél Citerazenekar is megalapozta a jó hangulatát a késő estébe nyúló vigasságnak.
A színpadi műsorok zárása után köszöntötték 80. születésnapjuk alkalmából a két
legidősebb tagjukat, Nagy Rácz Tibornét és Gál Jánost.
A program sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy az elfogyasztott vacsora után kialakult
csodálatos nótás hangulat valamennyi vendég csoportot még órákon keresztül ott
marasztalt.
A Sümegcsehi Népdalkör bízik abban, hogy ezt az összetartást, sikeres munkát látva
olyanok is visszatérnek körükbe, akik családi vagy egyéb okok miatt távoztak
csoportjukból, illetve akik még nem voltak részesei munkájuknak, ezen rendezvény láttán
kedvet kapnak a belépésre.

