Értéktartó fesztivál
A program időpontja: 2019.07.11-14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 5000 fő
Hagyományápolás, magas művészeti minőség, tartalmas közösségi együttlét jegyében telt az idei
pajtafesztivált
Kiscsősz Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében, Kovács Norbert Cimbi vezetésével
Élő Értékhét a Somló-Ság Kulturális Tengelyén vezércím alatt óriási érdeklődés mellett megtartották a
15. Kiscsőszi Pajtafesztivált a napokban.
A már nemzetközi jelentőségű több generációt is képviseltető kulturális esemény sokszínű kiállítás
megnyitóval rajtolt. Több száz fesztiválozó érkezett a településre, hogy az élő értékek nyomában,
magas minőségű kulturális kikapcsolódáshoz, egyben lélekerősítő feltöltődéshez jussanak a
népművészetek, a népzene, a néptánc által. A nyitó napon Bánhelyi József Zoltán, Horváth Orsolya és
Bánhelyi Judit Léna Feketén-Fehéren című fotókiállítása, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület népi
viselet és eszköz gyűjteménye, valamint Pataki Tamás tárlatvezetése kötötte le a megjelentek
figyelmét. Aznap ünnepi előadást adtak egyrészről a Dűvő népzenei tábor énekesei Kubinyi Júlia
vezetésével, másrészről a kiscsőszi Élő Forrás dalos mesterkurzus résztvevői és tanítványai, Navratil
Andreával. Rendhagyó történelem órát tartott Novák Ferenc Tata a népművészetben kiemelkedő
tehetségek közreműködésével. Másnap délután a kocsma előtt adott nyitótánc méltó elindítója volt a
zenés táncos mulatságnak. Az este folyamán többek között fergeteges hangulatért a Kalász Banda
koncertje, a Fiatalok Tánca elnevezésűtöbb néptáncegyüttes bemutatója felelt. Aznap kiemelt
fellépőként a 40 éves múltra visszatekintő Dűvő Zenekar jubileumi gálakoncertet adott. Másnap a
közösségi ráhangolódás jegyében Kiscsőszi Kultúrpikniket, avagy barátságos főzőversenyt tartottak. A
napi program része volt még a legelőn tartott Kiscsőszi Parasztolimpia elnevezésű ügyességi verseny
és véradás az orvosi rendelőben. A napot mesteremberek segítségével tartott kézműves bemutatók
színesítették. A kultúrprogramon tánc szerepelt a javából! Fellépett az Ajka Padragkút Táncegyüttes,
Koncertet adott a Fajkusz Banda, a Bajkó zenekar. A pontot arra a bizonyos i betűre a Pajta ’15’
gálaműsorban fellépő táncegyüttesek előadása tette fel. A teljesség igénye nélkül a néptánckedvelők
láthatták a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttest, a székelyudvarhelyi Kékringó
Néptáncegyüttest, a Tündérkert Néptáncegyüttest Uruguayból. A program éjszakába nyúló
fergeteges hangulatú táncházzal zárult. A fesztivál zárónapján ünnepi szentmisét tartottak a katolikus
templomban, illetve megrendezték a Pajta Szólótáncosa elnevezésű versenyt. A tánc mellett az
énekszónak is jutott szerep, dalra fakadtak a környékbéli népdalkörök. Kilyénfalvi Gábor a hegedűről
tartott tudományos előadása után a fesztivált a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és
Művészeti Szakgimnáziuma tánctagozatának előadása zárta.
Külön érdemes említeni a népviselet kiállítást, mely országosan is egyedülálló gyűjtemény. A kiállítást
a Faluház termében láthatták az érdeklődők. A Pajta Szólótáncosa verseny eredményhirdetésére
vasárnap, a dalkörök koncertjét megelőzően került sor.

