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Szakmai beszámoló 

 
 
Alapinformációk  
 

Szakmai beszámolót benyújtó önkormányzat 
megnevezése Ipolyszög Község Önkormányzata 

Székhelye 2660 Ipolyszög, Fő út 36. 
Adószáma 15454333-1-12 
Szakmai beszámolót benyújtó neve Schwanzer Mónika 
Telefonszáma 35/505-933 
E-mail címe schwanzer@balassagyarmat.hu 
A tevékenység kezdete (első alkalom) 2021.09.11 
A tevékenység vége (utolsó alkalom) 2021.09.27. 
A megvalósult rendezvény/rendezvények száma,  1 
A megvalósult rendezvény/rendezvények 
elnevezése/elnevezései Ipolyszögi falunap 

A megvalósult rendezvényekből új rendezvény: 1 
A megvalósulás helyszíne(i) 
(megye/település/településrészek) Ipolyszög, szabadtéri színpad 

Megvalósult önkormányzati rendezvények száma 1 
Fellépő(k)/előadó(k) neve interaktív mesekoncert 

Cserháthalápi hagyományőrző csoport 
Groovehouse 
Herencsényi hagyományőrző csoport 
helyi lakosok meglepetés produkciója 
Kredenc együttes 
Ribai Pucor Dance 
Tóth Éva és Leblanc Győző 
MCHawer és a Tekknő 

Fellépő amatőr csoport(ok) száma 2 
Fellépő amatőr csoport(ok) megnevezése Cserháthalápi hagyományőrző csoport 

Herencsényi hagyományőrző csoport 
A rendezvénye(ke)n részt vevők pontos vagy 
becsült száma 1000 fő 

Médiamegjelenések (online megjelenés esetén 
kérjük az online elérhetőségeket megjelölni) www.ipolyszog.hu, és ld. 3. oldal fb link 

Eszközfejlesztés történt (igen/nem) nem 
A beszerzett eszközök által elért kedvező eredmény 
(energia, eszközkiváltás stb): - 

 
 
Szöveges beszámoló: 
 
Ipolyszög Község Önkormányzata többek között a koronavírus járvány okozta rossz érzések 
elfeledtetése miatt is fokozott odafigyeléssel kezdte szervezni 2021. évi falunapját. 
 
A műsorszámok kiválasztásánál igyekeztünk minden korosztály ízlésének és érdeklődésének 
(pop rock, operett, népdal, mulatós) megfelelőt találni és természetesen a gyerekek 
figyelmének lekötése, szórakoztatása (játszópark) is fontos szempont volt. 



A Nemzeti Művelődési Intézet támogatását az alábbi programokra használta fel az 
Önkormányzat: 
 
Játszópark 
Az egész napos programot kísérő játszóparkban 1 db óriás légvár, 1 db kicsi légvár és 1 db 
óriás darts került felállításra, melyeket animátor segítségével használhattak a gyerekek. 20 db 
népi fajáték is kihelyezésre került, amikkel szintén animátor közreműködésével lehetett 
játszani. A gyermekek szórakoztatásáról még 1 fő lufihajtogató és 1 fő arcfestő gondoskodott. 
 
Hangtechnika 
A rendezvény koncertjeinek és az egyéb hangosítást igénylő programelemek biztosítására 
hangtechnikai felszerelést bérelt az Önkormányzat, melyet a megállapodott időpontra 
összeszerelt a vállalkozó. 
 
Groovehouse és a McHawer és a Tekknő 
A falunap egyik, a NMI támogatásával megvalósult nagy koncertje a 15,30 órakor kezdődő 
Groovehouse fél playback, a másik pedig az esti McHawer és a Tekknő szintén fél playback 
műsora volt. 
 
A program már augusztusban véglegessé vált, az alábbiak szerint került megtartásra a 
szabadtéri színpadon: 
 

Időpont Program 

14.00 Polgármesteri köszöntő 
14.15 Barangolás a mesék birodalmában – interaktív mesekoncert 
15.10 Cserháthalápi hagyományőrző csoport 
15.30 Groovehouse 
16.15 Sörivó verseny 
16.30 Süti sütő verseny eredményhirdetése, tombola sorsolás 
17.00 Herencsényi hagyományőrző csoport 
17.20 Meglepetés produkció 
18.00 Kredenc 
18.45 Ribai pucor Dance 

19.00 Nosztalgia műsor: Tóth Éva primadonna-szubrett, az operett world szólistája, 
Leblanc Győző – a Magyar Állami Operaház énekese 

20.00 MC Hawer és a Tekknő 
21.00 Szabadtéri bál élőzenével, zenél: Ferenczi János-Sláger Jani 

  
14.15-
16.00 

Ebéd (babgulyás, kenyér, fánk, egy pohársör vagy üdítő) 

Kísérő programok: óriás légvár, kis légvár, darts, népi fajátékok, arcfestés, lufihajtogatás, 
kirakodó 

 
 
A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, Ipolyszög sok látogatót fogadott a környező 
településekről is. A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásának köszönhetően sokszínű, 
színvonalas programot láthatott a közönség. 
 
Ipolyszög, 2022.03.30. 
 
 
 
 

aláírás 



 
https://www.facebook.com/553750505080671/photos/pcb.1302745410181173/13027452935
14518/?type=3&theater 
 
 
https://www.facebook.com/events/356964469243062/?privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjo
wLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjUzOTc3NTE4LCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOT
Y4NDMyfQ%3D%3D&acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22
%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__xts
__ 
 
 
 
 


