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Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület egyik nagy múltra visszatekintő rendezvénye az
Együttélésben – A Kárpát-medencei emberek és értékek találkozása Kiscsőszön, amelynek
sarokpontja az az elképzelés, mely szerint a kultúrák békés egymás mellett élése a különböző
társadalmi csoportok és nemzetiségek kiegyezéséhez is hozzájárul. A fentiek értelmében
minden alkalommal valamelyik magyarországi kisebbség, illetve az elszakított területeken élő
közösségük kultúrájának programba való beemelése történik meg. Többek között igyekeztünk
már ráirányítani a figyelmet a cigány hagyományra, a románság táncos és népzenei tradíciójára,
a szlovákság rendkívül érdekes és összetett kulturális örökségére.
Az idei fesztiválon Kárpátalja táncos, zenei, kézműves és gasztronómiai öröksége
került a figyelem középpontjába. Az esemény házigazdái az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület, Kiscsősz Község Önkormányzata, valamint a Hunyor-Marcal-mente Tájegységi
Értéktár voltak. A programsorozat reggel 9-kor a Testvér vidékek, tájak, ízek, közösségek
bemutatkozása nevű eseménnyel kezdődött meg, amelyen a már említett Kárpátalját bemutató
kiállítást, illetve az egyesület szövőkörének és kézműves mestereinek portékáit tekinthették
meg a látogatók. A tárlat az Együttélésben teljes időtartama alatt megtekinthető volt. Mielőtt a
program ismertetésében tovább haladnánk érdemes megemlíteni azt is, hogy a fesztivál
programjában táncképzés is szerepelt: ennek során Kárpátalja két gazdag hagyománnyal
rendelkező falujának táncaival ismerkedhettek meg a jelentkezők (a zenét a tiszapéterfalvi
Kokas Banda szolgáltatta):
– Kokas Károly – Kokas Krisztina: Nagydobronyi táncok (2022. szeptember 17.);
– Kiss Balázs – Farkas Fanni: Viski táncok (2022. szeptember 18.).
A közösségi étkezést követően 14 órától a Dr. Hoppál Péter, valamint a régió polgármesterei,
közéleti személyiségei és kulturális szakemberei részvételével mutatkozott be nálunk a

Közelítés Program, s a Kalinkó Népdalkör, ezt követően táncegyütteseink léptek színpadra.
Mind a Bozót Néptáncegyüttes, mind a Rekettye Táncegyüttes és a Kiscsőszi Ifjúsági
Táncegyüttes műsora nagy sikert aratott, amely bizonyítja, hogy az alulról jövő kulturális
kezdeményezéseknek igenis van létjogosultsága. Délután 4 és 5 óra között a néphagyomány
újragondolására láthattunk érdekes példát, amennyiben Hrivnák Tünde Pro Urbe-díjas
divattervező BY MY Treasure fantázianévvel illetett kollekciója került bemutatásra. Az
eseményen közreműködött a Kokas Banda is. A délután 17 és 18 órai sávban a Boglya zenekar
koncertjét hallgathatta meg a nagyérdemű, amelyet a hagyományőrző együttesek gálája
követett, az alábbi sorrendben:
– Kékiringó Néptáncegyüttes (Székelyudvarhely);
– Gencsapáti Hagyományőrző Együttes;
– Szaporcai hagyományőrzők – Boglya zenekar.
A napot a Kokas Banda koncertje, azt követően táncház zárta.

