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Helyi jellegzetességek, hagyományok összegyűjtése,  

új színdarab összeállítása” című,  

8847-C  azonosító számú  pályázat - Szakmai beszámoló  

Pályázat kiírója: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 

 

Szervezetünk szárnyai alatt a Kukoris Hagyományőrző Kör az igényelt 300 000,- Ft összegű 

támogatásból 150 000,- ft-ot nyert meg a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány kuratóriumának 

határozata alapján.  

Terveink szerint szerepelt, hogy újabb hagyományok és helyi értékek felkutatását kezdjük meg, és 

ezeket mihamarabb egy előadásba összegyúrva is bemutatjuk közönség előtt. Erre készülve a 

hagyományőrző kör tagjaival munkába kezdtünk. Azokat a helyben élő, illetve Somogyudvarhelyen 

született, de időközben elköltözött emberek felkutatását vállaltuk, akik munkásságukért, 

tevékenységükért, valamilyen kulturális feladat vállalásáért országos díjat, vagy széles körben  

elismerést szereztek Meg is találtuk őket, és megemlékezve erről emléklapokat és hímzett, szőtt, 

kézzel készített külön ajándékokat készítettünk számukra.   

Az idősebb korosztályt választottuk célcsoportként, hiszen több elismerésre volt lehetőségük, 

„idejük”, mint egy fiatalabbnak. Terveink szerint az ő elbeszéléseikből és műveikből összeállított 

előadást egy szervezett program keretében készültünk színpadra állítani. Mivel mindez 2010. 

augusztus végén állt készként, bemutathatóvá, így 2010. szeptember 25-ére Idősek napját hirdetve 

mutattuk be előadásainkat 170 ember előtt. 

A rendezvény bemutatása előtt megkerestük a település összes nyugdíjas emberét egyenként, 

eljuttatunk így hozzájuk egy-egy meghívót és az elérhetőségünket, a személyes megkeresés céljaként 

összegyűjthettük azoknak a névsorát, akik szerettek volna részt venni ezen a rendszeresen visszatérő 

települési rendezvényen (hiszen eddig ilyen jellegű rendezvény nem került megrendezésre 

Somogyudvarhelyen és hagyományteremtésként kezdeményeztük), és ezen kívül felmértük, kik azok 

az emberek, akik személyszállítást is igényelnek erre a napra.  

Másik lényege a személyes megkeresésnek, hogy olyan régi fotókat, okleveleket, bizonyítványokat 

kérjünk az emberektől, amelyek a régmúlt eseményeit idézik fel, a TSZ-ben folyó munkálatokat, 

iskolai eseményeket, lakodalmas háznál folyó eseményeket, kubikos munkások csapatát, amelyek 
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visszarepíthetnek bennünket az időben, az 1920-as, 1950-es, 1970-es évekbe. Ezeket a „kincseket” 

átmásoltuk, digitalizáltuk, számítógépen bemutatót készítettünk belőlük, feliratoztuk a szereplők 

nevével, évszámmal, esemény megnevezésével, majd a rendezvény napján a vacsora közben 

projektoros kivetítéssel mutattuk be, természetesen a megfelelő hangulatot megteremtve az ide illő 

zenei kíséret megválasztásával. 

A rendezvény szervezői, közreműködői (a szereplő gyerekek és felnőttek) részére feliratozott pólókat 

készíttettünk, amelyben kitűntek a résztvevők közül. Ennek fő célja az volt, hogy a vendégek - 

korukat tekintve- könnyebben tudjanak segítséget kérni, ami nagyon rugalmasan működött ennek az 

ötletnek köszönhetően. A vendégek mindegyike ez alkalomból feliratozott vászon bevásárló táskát 

kapott ajándékként, ezeket az asztalokon, az ülőhelyeknél helyeztük el, továbbá készítettünk egy kis 

szövegkönyvet minden résztvevő részére, a szövegeket nagy betűkkel szedve, amelynek segítségével 

velünk követhették ők is az előadott produkciók szövegét, és bekapcsolódhattak ők is az éneklésekbe. 

Ennek a kis szövegkönyvnek a mellékleteként szerepelt egy kérdőív is, amellyel szerettük volna 

felmérni, hogy mennyire igénylik az emberek a hasonló kulturális,  közösségi kezdeményezéseket, 

szívesen vennének-e részt ezekben, és igénylik-e idősek klubjának a létrehozását, szervezését. A 

kérdőívek kitöltésében és összegyűjtésében az egyen-pólós szervezők segítettek a résztvevőknek. A 

vendégek 99 %-a pozitívan nyilatkozott a megkérdezésekben. 

Végeredményként nagyon pozitív kimenetelű, jó hangulatú, minőségi programot állítottunk össze, 

ugyanez jellemezte a vendégszereplő csoport előadását is.  

 

Köszönettel tartozunk támogatóinknak a felajánlásaikért,  

az önkéntes segítő munkákért,  és az MSzA-nak a támogatásért,  

amelyek nélkül nem sikerült volna mindez. 

 

Somogyudvarhely, 2010. november 15. 

 

                                                                                   Tisztelettel:  

              

        Faragóné Horváth Andrea, ügyvezető                                                            
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2. Pénzügyi elszámolás-összesítő 

MSZA-tól kapott támogatás összege: 150 000,00 Ft 

Pályázati munka kezdete, vége: 2009.11.01- 

2010.10.31. 

Számla kiállításának 

dátuma: 

Megnevezés: Bizonylatszám: Számla összege: 

2010-04-27 Méteráru AI7E-M 341351 1 500,00 Ft 

2010-08-10 Gyerekpólók CO8EB 8187109 2 100,00 Ft 

2010-08-13 SHELL F.Gázolaj + 

E-Matrica (fellépés 

utiköltsége) 

0940/00226 14 331,00 Ft 

2010-08-16 Pólók CO8EB 8187116 3 100,00 Ft 

2010-09-03 Patron HP6656 Fekete 688/2010 5 800,00 Ft 

2010-09-05 Irodaszer JM9EA 4025843 2 290,00 Ft 

2010-09-21 Lenvászontáska (300 

db) 

2101972 58 750,00 Ft 

2010-09-22 Pólók (18 db) JM9EA 6677787 7 200,00 Ft 

2010-09-25 Műsor, szolgáltatás 

(vendégfellépők) 

AJ7S-F 504765 20 000,00 Ft 

2010-09-25 Szitanyomás pólóra; 

klisé 

JM9EA 8202160 12 800,00 Ft 

2010-09-25 Szitanyomás textil 

táskára; 

szitanyomás pólóra; 

klisé 

JM9EA 8202161 23 700,00 Ft 

Elszámolás végösszege: 151 571,00 Ft 
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3. Zárórendezvény képekben 
 

 

 

A készített, festett háttér...... 

 

A résztvevők... 

 

A szervezők... 

 

A műsor egyik szervezője a színfalak mögül... 
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Előadás felkonferálása... 

 

 

Énekes produkció 

 

A hagyományőrző kör a szereplés után 

 

A bordal... 
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Helyi idős „költő”-felfedezett színpadra kísérése 

a közönség soraiból 

 

Az előadás felkonferálása, az elismert díj 

bemutatása 

 

A saját vers előadása Szintén saját vers felolvasása a már kiadott 

kötetből 

mailto:csigabiga.csana@freemail.hu
mailto:csigabiga.csana@freemail.hu
mailto:csigabiga.csana@freemail.hu
mailto:csigabiga.csana@freemail.hu
http://www.kucko-alapitvany.hu/


Lebonyolító szervezet: Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány 

jogállás: közhasznú;  

adószám: 18784251-1-14; 

bírósági nyilvántartás száma: 3193.; Pk.60.160/2007/1.,  

kelte:2007.10.01.; 

székhely: 7515 Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46.; 

Tel.: 06-20/9131-256 ; 82/788-066;06-20/9255-882; 

e-mail: csigabiga.csana@freemail.hu;  

honlap: www.kucko-alapitvany.hu 

Pályázó: Kukoris Hagyományőrző Kör 

---------------------------------------------------------------- 

Pályázat azonosító száma: 8847-C ;  

Pályázati cél: „A helyi jellegzetességek, hagyományok összegyűjtése, új színdarab összeállítása”                7 

 

Hagyományőrzők előadása 

 

Hagyományőrzők tánca, éneke 

 

Botos -.tánc 

 

 

Üveges-tánc 
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Projektoros kivetítés a vacsora alatt Projektoros kivetítés a vacsora alatt 
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