Dél-Amerika bevette Kiscsőszt
A program időpontja: 2017.04.08-24.
A program helyszíne: Kiscsősz-Erdély-Felvidék-Budapest
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Rákóczi Szövetség
Érintettek létszáma: 15000 fő

Hatvan fővel érkezett Magyarországra a Dél-amerikai magyarságot képviselő ifjúsági csoport,
melynek utazását a Rákóczi Szövetség által kezelt Határtalanul Program és a külügyminisztérium
támogatta. A vendégek három országból, Uruguayból, Argentínából, Brazíliából érkeztek, főként az
ifjúsági korosztályt képviselték. Mindannyiuk közös ügye a magyar néptánc és népzene szeretette és
művelése, hiszen Ők a kint működő néptánccsoportok tagjaiként rendszeresen foglalkoznak a
néphagyománnyal. A csoport két hetes programmját az Élő Forrás Hagyományőrző egyesület
szervezte. Az április eleji megérkezést követően öt napos erdélyi kirándulás következett.
Vendégségben voltak a székelykeresztúri Pipacsok Táncegyüttesnél, ahol közös gálaműsoron
mutatkoztak be a helyiekkel. Táncműsoruk hatalmas sikert aratott. Nagy élmény volt találkozni a
sófalvi hagyományőrzőkkel, a szászcsávási zenekarral is. A Székelyföldről Gyimesbe vezetett útjuk,
ahol Borospatakán szálltak meg. itt találkozhattak hely hagyományőrző táncosokkal és
népzenészekkel, ellátogattak az ezer éves határra.
Magyarországra érve egy napos budapesti városnézés következett, majd Kiscsősz felé vették az
irányt. A változékony időjárás egyáltalán nem zavarta meg a kiváló kiscsőszi hangulatot. A faluban
töltött hat nap alatt temérdek hagyományos programon vehettek részt a vendégek. Kirándulást
szerveztünk a Somló Hegyre, ahol nem maradhatott el a kiváló borok megkóstolása, elmentünk
Tihanyba és Nagyvázsonyba is. Kiscsőszön két táncanyaggal is ismerkedhettek a vendégek. Sikentáncz
Szilveszter és Hudákné Farkas Sára szilágysági táncokat, Vastag Richárd és Sóskúti Edit bakonyi
táncokat tanítottak. A programban szürke marha és disznóvágás is szerepelt, melynek
megkoronázásaként közösen készítettünk dél-amerikai és magyar ételeket. Természetesen nem
maradhatott el a húsvéti locsolkodás és az azt követő bál sem, melyen hattagú népzenekar húzta a
talpalávalót. A vendégek ízelítőt kaptak a cigány zenei kultúrából is a Fláre beás zenekarnak
köszönhetően.
Kiscsőszről a Felvidékre vezetett a túra, ahol a nagyidai Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes várta
őket. Felléptek Kassán, a színházban, személyesen találkozhattak magyarbődi hagyományőrzőkkel. A
program befejezéseként két napon át kalandozhattak a budapesti Papp László Sportarénában
rendezett Országos Táncháztalálkozó program-kavalkádjában. Bemutatkoztak a Minden Magyarok
Tánca programban, melyet tízezres közönség tapsolt.

