Sport és kultúra a Hunyor-Marcal mentén
Térségi kulturális vetélkedő és gyermekeknek szóló programok
A program időpontja: 2022. május 29.
A program helyszíne: Kispirit,
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Kispirit
Érintettek létszáma: 500 fő
Az eső sem tudta távol tartani a Hunyor-Marcal menti települések lakóit attól, hogy egy remek
hangulatú, igazán közösségi rendezvényen vegyenek részt május 29-én vasárnap. A tájegység
településeinek találkozója hagyományteremtő jelleggel indult útjára a festő környezettel bíró kispiriti
templom környezetében. A Hungarikum Bizottság által támogatott program legfőbb célja, hogy a
falvaknak alkalmuk legyen megmutatni értékeiket egy nagy, mégis hozzájuk közelálló közösség
számára. Erre kínált lehetőséget a május utolsó vasárnapján megrendezésre kerülő esemény.
A települések főző csapatai már reggeltől fogva készültek és készítették elő az általuk főzendő
ételekhez az alapanyagokat. Jobbnál-jobb ételek kerültek terítékre a nap folyamán, amelyeket a
résztvevők tetszésük és igényeik szerint végigkóstolhattak. Babgulyás, báránypörkölt, cicege,
palacsinta, különféle sült húsok és sütemények várták a vendégeket.
A sport és kultúra összefonódását számtalan program alátámasztotta, hiszen a szombathelyi
Kötélugró Klub és a celldömölki taekwondo klub mellett a nézők lovas íjász bemutatót is láthattak. A
Felvidéki Lovasíjászok-Vermes Törzs honfoglalás kort idéző hagyományőrző műsora látványos
programot kínált a nézőknek. Kulturális sporton túl, az ősök tiszteletét hangsúlyozó program volt a
Magyar-Turán Hagyományőrző Solymász Egyesület lovas solymász bemutatója. A több ezer éves
hagyománnyal rendelkezős solymászat hazánkban is több, mint ezer éve jelen van. A két gyönyörű
madár és trénerük élő magyar zenével kísért műsora igazi múltidézés volt, csakúgy, mint az egész nap
kipróbálható íjászat is. A templom melletti ligetben felállított íjászpályán a vállalkozó szellemű
gyermekek és felnőttek is kipróbálhatták ezt az ősi magyar sportot, amely történelmünk, kultúránk
fontos része. Akinek lovagolni támadt kedve, megtehette, hiszen Topár Zoltán szeretettel várta
délután az érdeklődőket.
Nehéz elképzelni olyan közösségi programot, ahol a zene, a tánc ne játszana főszerepet. A térségi
napon mindkét műfajból különleges csemege várta az érdeklődőket. A Fláre Beás Együttes autentikus
cigányzenei koncertje egyedülálló élmény, főként, ha gyerekek cigánytánca színesíti azt. A népzene,
néptánc sem maradhat ki egyetlen hagyományőrző térségi rendezvényről sem. A nap folyamán az
Ajka-Padragkút Táncegyüttes és vendégeik az erdélyi Magyarpéterfalváról érkező Hanga
Hagyományőrző Néptánccsoport gondoskodott a táncos magyar virtus jelenlétéről. Vendégként az
erdélyi csoport román barátai román néptáncokat adtak elő. A műsorhoz a Jurta Együttes húzta a
talpalávalót. Napközben a „Jó ebédhez szól a nóta” jegyében Sallai Flórián és zenekara több órán
keresztül cigányzenével szórakoztatta a nagyérdeműt. A közös nótázás remek hangulatot teremtett.
A napot zenei részét a forró latin ritmusokat játszó Gyöngyhalász Latin zenekar produkciója zárta.
Természetesen a gyerekekről sem feledkeztünk meg, hiszen számtalan program, műsor és játék várta
őket. Az egész nap rendelkezésre álló játszótéren, hagyományos régi fa játékokkal játszhattak.
Délelőtt a Guliba Társulat mókás meseprogramja, délután pedig Belényesi Barnabás élőzenés

gyermekműsora várta őket. Üde színfoltja volt a rendezvénynek a karakószörcsöki Hunyorgók
Bábegyüttes Bulámbuk című darabjának bemutatója, amelyet nagy érdeklődés kísért. Nem csak
gyerekek, de felnőttek is részt vehettek a kézműves foglalkozásokon. Apáti Zoltán agyagozással,
Gáspár Mariann bőrözéssel, Illésházi Kata nemezeléssel és kötélvetéssel várta a tevékeny
vendégeket. Térségünk kézműveseinek foglalkozásain nagyon szép és értékes munkák születtek. A
nap egyik legérdekesebb programja a Garagulya Gólyalábas Kompánia tréfás, interaktív műsora volt.
A rendkívül szellemes vásári komédia remek hangulatot hozott és nagyon megnevettette a
közönséget.
A napot keretbe foglalta a térségi értékkiállítás és kistermelők vására. A látogatók a rendezvényen
megtekinthették a Hunyor-Marcal menti települések értékeit, miközben lehetőségük nyílt a tájegység
kistermelői áruinak mustrájára, azok megvásárlására. Válogathattak Vidikum termékekből, egeraljai
mézből, sajtkészítők, bőrdíszművesek, textilkészítők portékáiból.
A nap végén a két néptáncegyüttes és a Jurta Zenekar a kiscsőszi Pajtában hajnalig tartó táncházzal
kedveskedett a vendégeknek.
A gazdag programkínálat természetesen remek szórakozást biztosított. Mégis, a rendezvény igazi
értéke a Hunyor-Marcal mente településeinek összefogása volt. Az itt élők és vendégek igazi
közösségként voltak jelen, ahol elmosódtak a települési határok és ember az emberrel találkozott. Ez
az igazi érték.

