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Domaháza 

Szomszédoló Hagyományőrző Nap
 

Domaházán nagyon régi múltja van a hagyományoknak, hagyományőrző egyesületük évek óta 

gondosan óvja, és gyűjti a hagyományokat. Rendre mutatkoznak be a környező településeken, így 

indultak neki az I. Szomszédoló 

Miután az önkétesek között elosztották a feladatokat, mindenki lázas szervezésbe kezdett. 

Közös összefogással készültek a napra, az önkormányzat, az óvoda, és természetesen a 

hagyományőrző egyesület. Fontosnak tartották, hogy igyekezzenek olyan napot megr

mindenki számára szép emlék lesz, és ösztönzőleg fog hatni a későbbi közös munkára.

A legkisebbeknek az egész nap folyamán különböző kézműves programok álltak rendelkezésükre. 

Rengeteget tevékenykedtek, az önkétesek egy köre folyamatosan segít

aki pedig már elkészült a művekkel, arcfestést is kérhetett, melyek készítését szintén az önkétesek 

vállalták. A gyerekeket nagyon nehéz lekötni, főleg úgy, hogy sajnos az időjárás közbeszólt, és az 

eső miatt a szabadtéri programok sajnos nem valósulhattak meg. Ennek ellenére a gyerekek 

boldogan alkottak, élvezték a közös foglalkozást. 

A polgármesteri köszöntő után a műsorszámok következtek. 

Először az óvodások műsorát láthattuk. A kicsik bemutatkozása után a Domaházi 

Hagyományőrző egyesület műsora következett, ahol citerajáték, ének és tánc is szerepelt a 

repertoárban. A műsoruk végén közös táncra hívták a lakosságot, akik ezáltal már nem csak 

passzív résztvevői voltak a műsornak, hanem aktív szereplői is. 

Ezután egy ír népzenét játszó zenekar következett. Különböző 

hagyományos hangszerekkel (harmónika, hegedű, 

szájharmónika) zenélnek, és a közönség széles köre 

meglepődve hallgatta, hogy milyen muzsika kerekedik 

ki. 
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Szomszédoló Hagyományőrző Nap 

Domaházán nagyon régi múltja van a hagyományoknak, hagyományőrző egyesületük évek óta 

gondosan óvja, és gyűjti a hagyományokat. Rendre mutatkoznak be a környező településeken, így 

indultak neki az I. Szomszédoló – Domaházi Hagyományőrző nap rendezésének. 

Miután az önkétesek között elosztották a feladatokat, mindenki lázas szervezésbe kezdett. 

Közös összefogással készültek a napra, az önkormányzat, az óvoda, és természetesen a 

hagyományőrző egyesület. Fontosnak tartották, hogy igyekezzenek olyan napot megr

mindenki számára szép emlék lesz, és ösztönzőleg fog hatni a későbbi közös munkára.

A legkisebbeknek az egész nap folyamán különböző kézműves programok álltak rendelkezésükre. 

Rengeteget tevékenykedtek, az önkétesek egy köre folyamatosan segítette a kicsiket az alkotásban, 

aki pedig már elkészült a művekkel, arcfestést is kérhetett, melyek készítését szintén az önkétesek 

vállalták. A gyerekeket nagyon nehéz lekötni, főleg úgy, hogy sajnos az időjárás közbeszólt, és az 

gramok sajnos nem valósulhattak meg. Ennek ellenére a gyerekek 

boldogan alkottak, élvezték a közös foglalkozást.  

A polgármesteri köszöntő után a műsorszámok következtek.  

Először az óvodások műsorát láthattuk. A kicsik bemutatkozása után a Domaházi 

ányőrző egyesület műsora következett, ahol citerajáték, ének és tánc is szerepelt a 

repertoárban. A műsoruk végén közös táncra hívták a lakosságot, akik ezáltal már nem csak 

passzív résztvevői voltak a műsornak, hanem aktív szereplői is.  
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meglepődve hallgatta, hogy milyen muzsika kerekedik 
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Domaházán nagyon régi múltja van a hagyományoknak, hagyományőrző egyesületük évek óta 

gondosan óvja, és gyűjti a hagyományokat. Rendre mutatkoznak be a környező településeken, így 

Domaházi Hagyományőrző nap rendezésének.  

Miután az önkétesek között elosztották a feladatokat, mindenki lázas szervezésbe kezdett.  

Közös összefogással készültek a napra, az önkormányzat, az óvoda, és természetesen a 

hagyományőrző egyesület. Fontosnak tartották, hogy igyekezzenek olyan napot megrendezni, ami 

mindenki számára szép emlék lesz, és ösztönzőleg fog hatni a későbbi közös munkára. 

A legkisebbeknek az egész nap folyamán különböző kézműves programok álltak rendelkezésükre. 
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gramok sajnos nem valósulhattak meg. Ennek ellenére a gyerekek 
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repertoárban. A műsoruk végén közös táncra hívták a lakosságot, akik ezáltal már nem csak 



 

Az esti koncert előtt egy közös kerekasztal beszélgetés köv

elmondhatta tapasztalatait, véleményeit.

A koncertre még nagyobb számú közönség érkezett. Mindenki izgatottan várta a sztárvendéget a 

Cairo együttest.  
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szakmai vezető    

Az esti koncert előtt egy közös kerekasztal beszélgetés következett, ahol a falu lakossága 

elmondhatta tapasztalatait, véleményeit. 

A koncertre még nagyobb számú közönség érkezett. Mindenki izgatottan várta a sztárvendéget a 
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