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„Együttélésben” – Cigány-magyar kulturális program 

A program időpontja: 2019. szeptember 21. 

A program helyszíne: Kiscsősz  

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

 

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület évek óta eredményesen valósítja meg 

„Együttélésben” névre keresztelt rendezvényét, amelynek kiindulási alapjaként a különböző 

kultúrák egymás mellett élésének elősegítése szolgál. Projektünkben fontos szerepet tölt be az 

empátia szükségességének hangsúlyozása. Mondanunk sem kell, minderre igencsak nagy 

szükség van, hiszen egyre inkább terjedni látszanak azok a nézetek, amelyek ennek 

ellenkezőjét próbálják előtérbe állítani. 

 Az idei projekteseményen az autentikus magyar és cigány népzene, illetve néptánc 

között meglévő átfedéseket igyekeztünk kihangsúlyozni. Meglátásunk szerint ezek ugyanis 

nem állnak túl messze egymástól, vagyis mind ritmikai, mind motivikus átfedések 

felfedezhetőek. Utóbbiaknál is fontosabb, hogy mindkét kultúra a táncban és a zenében 

meglévő energiából és életörömből építkezik, s az sem véletlen, hogy etnikailag kevert 

területeken egymás zenéjére egyformán tudnak és szeretnek táncolni az emberek. 

 A programunk egyik fókuszában a romániai magyar kultúra állt, melynek egy 

különleges szeletét választottuk táncanyagul. Bún település Maros megye egyik eldugott 

faluja, táncait kevésbé ismeri a néptánc-mozgalom. A falu jó ismerője László Csaba néptánc 

mester, koreográfus, aki többször gyűjtött itt, a megismert táncokat pedig rendszeresen 

bemutatja az általa szervezett Sóvidéki Néptánctáborban. A képzésre közel negyven 

néptáncos érkezett, a délutáni táncelőadásra és a helyi kulturális értékek szabadtéri 

bemutatójára közel ezren voltak kíváncsiak. Táncműsorunkat a régió kiemelkedő szólistáinak, 

néptáncosainak meghívásával valósítottuk meg. Fellépett a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, 

a Bozót Néptáncegyüttes és a Dunántúl Népi Kommandó és Szarka Gyula is (Ghymes). A 

gyermekeket népi játszóház, illetve a Netz Produkció interaktív előadása szórakoztatta. 

Hatványozottan büszkék vagyunk a devecseri Fláre Beás cigány hagyományőrző zenekar 

fellépésére. Az együttes több mint egy órás műsorral ajándékozta meg a minifesztivál roma és 

többségi társadalomhoz tartozó résztvevőit, akik közül jó néhányan közösen táncolták végig a 

programot. 

 Az eseményen nemcsak a magyar népi kultúra volt jelen, hanem a térségi értékek 

gyűjteménye is. A különböző produktumokat előállító kistermelők a bortól – a lekváron és 

szörpön át – a gyógyteáig szinte mindenféle földi jót felvonultattak standjaikon, s ezeket meg 

is lehetett kóstolni. Rendezvényünket a környékünkön működő civil szervezetek 

bemutatkozása tette teljessé (Hunyor-Marcal Mente Tájegységi Értéktár, Nemzeti Művelődési 

Intézet, Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás Alapfokú Művészeti 

Iskola stb.). 

 

Kiscsősz, 2019. szeptember 23. 
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