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A Dűvő Nemzetközi Népzenei Tábor hosszú időszakra tekint vissza Kiscsőszön. A
kezdetben csak magyarországi résztvevőkkel megrendezésre kerülő esemény – nem utolsó
sorban az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hidak Magyar–Magyar Programjának
köszönhetően lassan nemzetközivé terebélyesedett, olyan rendezvénnyé, amelyre NyugatEurópából és a tengerentúlról egyaránt érkeznek látogatók. Egyesületünk erre a táborra
egyfajta misszióként tekint, hiszen a megvalósult képzések összekötik a Kárpát-medence és
Moldva, a diaszpóra és az anyaország magyarságát, ráadásul úgy, hogy a létrejövő
kapcsolatok tartós kulturális együttműködést tesznek lehetővé partnerszervezeteinkkel.
Az autentikus magyar népzene oktatására a legkisebbektől a legnagyobbakig szükség
van, s nem csak azért, mert a zenetanulás, a zenélés a matematikai, az esztétikai és a
finommotorikus képességekre és kompetenciákra is jótékony hatással van: tradicionális
zenénk olyan kultúrkincs, amely a hagyomány részeként hozzájárul a magyarként való
megmaradáshoz, a magyar önazonosság megőrzéséhez. Mindehhez a Dűvő zenekar tagjai
maximálisan hozzájárulnak, hiszen nemcsak magas szakmai színvonalon tevékenykednek,
hanem hitelesen is. Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs, Terenyei Péter, Mohácsy Albert, Nagy Zsolt
és Kubinyi Júlia minden évben atomjaira szedik egy-egy tájegység jellegzetes zenei
folyamatát, azt külön-külön oktatják a brácsásoknak, a prímásoknak, a bőgősöknek és az
énekeseknek, kezdő és haladó szinten egyaránt. Az idei tábor anyagát Magyarszovátról és a
Felső-Bodrogközről választották az oktatók. A szólamok megtanulása után a tábor fénypontja
a falú központjában megtartott közös összezenélés: ez az esemény már nyílt, a térség lakóinak
meghatározó élménye, amikor a 100 zenész együtt húzza az elsajátított zenei folyamatot.
A tábor résztvevői nemcsak zenéléssel töltötték napjaikat, hiszen igyekszünk
odafigyelni arra is, hogy a tartalmas kikapcsolódásnak meglegyen az ideje. Az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület kezelésében működő Hunyor Regionális Népi Kézműves
Alkotóházban ki lehetett próbálni a népi kézművesség mesterségeinek (szövés, kovácsolás,

agyagozás stb.) mesterfogásait, ahogy a paraszti növény- és állattenyésztés tradicionális
módjai szintén megismerhetők voltak. A tábori napokat minden este táncház zárta.
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