Élő Értékhét
A program időpontja: 2019.07.07-07.14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 1000 fő

Évek óta lehetőségünk nyílik arra, hogy a Kiscsőszi Pajtafesztivált egy nagyobb eseménysorozattá
gazdagítsuk, így az élő Értékhét programsorozatban alkot egy egységet a megelőző időszak tábori
programja, az estékre szervezett különleges előadások, a kiállítások és más szakmai események sora.
Kijelenthetjük, hogy ez a nyolc napos program a néphagyomány és a térségi értékek ünnepe,
országosan is kiemelkedő rendezvénysorozat.
A műsorban sokszínűség, műfajok és szakmák együttléte volt jellemző. A kiállításokban a
legkülönlegesebb régi értékek jelentek meg. Kiemelkedő volt Vetzl Mihály, egykori ácsmester
kiállítása a mesterség eszközeiről, a munkamódszerekről, szerszámokról, famunkák módozatairól.
Bánhelyi József, Horváth Orsolya és Bánhelyi Judit több kiállítási anyagot is hozott, ezzel megtöltötték
a rendezvény szinte minden területét. Egyesületünk a régi idők tárgyaiból állított össze egy
különleges tárlatot, melyet Pataki Tamás saját tárgyaival gazdagított.
Az estéken koncertek, előadások várták az érdeklődőket. Fergeteges hangulatot varázsolt
koncertjével az Üsztürü zenekar és Nyitrai Marianna. Fiatalos hangnemben, de rengeteg értékes
információval hangzott el Patyi Zoltán rendhagyó néprajz órája.
Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák különleges élményekkel szolgáltak, talán eddigi legsikeresebb
koncertjüket adták a Pajtában. Sokkoló, mégis nagy erejű, figyelemfelkeltő hatású volt Pintér József,
a rendőrség baleseti helyszínelőjének előadása, melyben a balesetek okairól, elkerülésének
lehetőségeiről, a közlekedési kultúra állapotáról beszélt. A szemléltetésül hozott filmek és fotók
beleégtek a közönség emlékezetébe.
Különleges „programcsemege” volt Mohácsy-Kisfalusi Renáta és barátainak előadása, melynek során
idomított pásztorkutyáik képességéről győződhettek meg az érdeklődők. A kutyák meglepő
intelligenciával bizonyították, hogy az ember segítőiként különleges feladatok elvégzésére képesek.
Szakmai rendezvényünk egyik csúcspontja Novák Ferenc, Kossuth díjas koreográfus, néprajzkutató
előadása volt, mely közel két órás időtartamban mutatta be a magyar nyelvterület táncainak
színességét, alakulását. Az előadást a Bekecs zenekar és négy pár kiemelkedő táncos segítette. Novák
Tata idős kora ellenére magával ragadó előadásában rávilágított a táncformák alakulására,
változásaira, korszakok divatjaira

