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völgyi településeken” 

 

 

 

II. Barkó Dalostalálkozó 
 

 

Kissikátor lakossága az idén is lelkesen készült a Szomszédünnepükre.

hasonlóan épült fel a program.

önkéntesek a szervezésnek. 

A megjelentek először a barkóság történetét ismerhették

reengeteg új információval Alabán Péter előadásában. 

meghívott fellépők előadásai. Többek között az Arlói vegyeskar, a Kissikáto

a Domaházi Hagyományőrző Egyesület, a Borsodszentgyörgyi Népdalkör.

A köszönet jeleként idén is minden résztvevő Emléklapot kapott, melyet Polgármester Úr 

adott át a megjelenteknek. 

A fellépő együttesek után a házigazda közös nótázásra hívta az egybegyűlteket, amit aztán 

Domaházi Egyesület táncos produkciója zárt.

A délután ezzel nem ért véget. Közös vacsora, és nótaszó vá

Igazi szomszédünnep ez, hisz valóban a környez települések hagyományait, és kultúráját 

ismerhették meg az idelátogatók

 

 

szakmai vezető   

 

 „ Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony 

Barkó Dalostalálkozó – Szomszédünnep – Kissikátor 

Kissikátor lakossága az idén is lelkesen készült a Szomszédünnepükre.

hasonlóan épült fel a program. A tavalyi nehézségeket áthidalva, rutinosabban fogtak neki az 

A megjelentek először a barkóság történetét ismerhették, érdekes előadást hallhattunk, 

Alabán Péter előadásában. Ezután szép sorban következtek a 

meghívott fellépők előadásai. Többek között az Arlói vegyeskar, a Kissikáto

a Domaházi Hagyományőrző Egyesület, a Borsodszentgyörgyi Népdalkör. 

A köszönet jeleként idén is minden résztvevő Emléklapot kapott, melyet Polgármester Úr 

A fellépő együttesek után a házigazda közös nótázásra hívta az egybegyűlteket, amit aztán 

produkciója zárt. 

A délután ezzel nem ért véget. Közös vacsora, és nótaszó várta a vendégeket

Igazi szomszédünnep ez, hisz valóban a környez települések hagyományait, és kultúráját 

ismerhették meg az idelátogatók. 

  közösségfejlesztő 

„ Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony 

Kissikátor  

Kissikátor lakossága az idén is lelkesen készült a Szomszédünnepükre. A tavalyi évhez 

A tavalyi nehézségeket áthidalva, rutinosabban fogtak neki az 

, érdekes előadást hallhattunk, 

Ezután szép sorban következtek a 

meghívott fellépők előadásai. Többek között az Arlói vegyeskar, a Kissikátori Harmónikakör, 

A köszönet jeleként idén is minden résztvevő Emléklapot kapott, melyet Polgármester Úr 

A fellépő együttesek után a házigazda közös nótázásra hívta az egybegyűlteket, amit aztán a  

rta a vendégeket a Kultúrházban. 

Igazi szomszédünnep ez, hisz valóban a környez települések hagyományait, és kultúráját 


