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Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség őszi 

tanácskozását, szakmai konferenciáját Kiscsőszre hirdette meg. Október 14-16 hétvégéjén az ország 

különböző pontjairól érkeztek hozzánk a hagyományőrző néptánc mozgalom képviselői. Ezt a 

közösséget kiegészítve erősítette a társaságot több vidékfejlesztési szakember is, így a létszám 

meghaladta az ötven főt.  

Pénteken este éppen a kenyérsütő kaláka folyamatára érkeztek a vendégek és részt is vehettek a 

gazdag programban. Ezt a napot a Pajtában berendezett színházi térben a Fordulj Kispej Lovam 

Táncegyüttes Üzenet Haza című előadása koronázta meg. A rendezvény a térség közönsége számára 

is nyitott volt, így a Pajta zsúfolásig megtelt nézőkkel, az előadás nagy sikert aratott.  

Szombaton egész nap szakmai tanácskozás zajlott. Ennek keretében köszönthettük Kanyó Judit 

polgármester asszonyt Varsányból, aki nagy sikereket ért el települése fejlesztésében. A moderátor, 

Eperjesi Tamás szólította meg V. Német Zsoltot, a magyar életmódot és nemzeti értékeinket védő 

miniszterelnöki biztost, aki hosszú előadásában biztosította a jelenlévőket, hogy a Kormány ismeri és 

érti a néphagyomány értékét, ennek gondozására stratégiával is rendelkezik. Szó esett a helyes 

szemléletről, a támogatási programokról, de a várható nehézségekről is. Összességében pozitív, 

kitartásra, előre haladásra buzdító jövőképet vázolt fel. Előadást tartott Varga Albin, aki a gencsapáti 

közösségi életről és értékekről szólt. A program utolsó szakaszában szólalt meg Kovács Norbert, az 

Élő Forrás elnöke, aki az egyesület múltját és jelenét mutatta be, végül Csermák Zoltán újságíró és 

Váradi Levente bemutatták a Közelítés Programot. Az egész rendezvény Héra Éva elnök asszony 

szelíd témavezetése mellett zajlott, aki szövegesen átívelte az egyes témaköröket, megfelelő 

pillanatokban hozzászólásokkal ébresztett igényt a beszélgetésre. Eperjesi Tamás moderálása igazán 

érdekessé tette a napot, hiszen mindig megtalálta a témához leginkább kapcsolódó szakembereket, 

akiket hozzászólásra kért.  

Szombaton este az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület zenekara, a Kovács Család kisgyermekei, 

Császár Dominik és tanítványa és a helyi táncosok adtak hangulatos záró műsort. A vacsorát követően 

nagy örömünkre többen Kiscsőszön maradtak és a vasárnapi vásárban zárták a konferenciát. 



 

 


