Ünnepi
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.”

különkia

dás

90. zsoltár 1/b

Leomló vízfal, párává váló vízcseppek...
Virtuális vetítés falakra, vízsugárra,
szökőkútra, sűrű növényzetre, igen divatos lett. Miközben néztem a Debrecenről szóló filmet − mely igen zavaros
volt − a régi csónakázótó feletti ködszínházban, diákéveimre gondoltam.
(A várost jól ismerem, még szerencse,
hogy nem ezzel a filmmel kellett első és
sokadik benyomást szereznem diákvárosomról, a kálvinista Rómáról.) A szeretett paptanárok igényes oktatásukkal;
közvetlen, falak nélküli kapcsolatokkal;
természetes példaadásukkal szívembelelkembe mondtak, írtak mértéket és
értéket.
Ez a fajta igényesség jelent meg a
húsz év alatti táborok életében, az oktatókban felhalmozódott ismeret, tudás átadásában. A falak nélküli szere-

tetkapcsolatokban vált élhető kinccsé,
elvihető gyöngyszemmé a páratlan
magyar szellemi és tárgyi népművészeti csoda. Ennek lehetett részese a tizenkét országból összesereglett nyolcezer
gyermek és felnőtt, ismerkedve harmincféle népi mesterséggel, hallgatva
magyarságunk múltjáról, szerepéről,
küldetéséről zűrzavaros világunkban.
A nyolcvan előadó nagy kihívásnak és
felelősségnek érezte mondanivalójának
érthető tolmácsolását. Búcsúzáskor a
könnycseppek a belső értékek finomságáról, csiszoltságáról tanúskodtak. Nem
válik ködszínházzá a tábori élmény és a
népi érték. Falak és hazug világ nélküli
közvetlen kapcsolatok építik táborunkat. Barátokká, testvérekké, családdá
formálódott közösségünk. Ezért, amíg

Érdemes a folytatásról gondolkodni

így működik, érdemes áldozatokkal, felelősséggel gondolkozni a folytatásról.
Juhász Sándorné

Barátokká, testvérekké, családdá formálódott közösségünk
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Pestiek, százan

Siker volt a javából...

A káposztásmegyeri katolikus közösség
nagycsaládos tagjai − ötvenhárman − a
Budapestről érkezett iskoláscsoportokkal együtt, több mint százan jelentették
az első táborok törzsközönségét. A református egyház által szervezett népművészeti tábor így lett felekezetközi,
testvéri együttessé. A közös énekek,
közös imák, az esti áhítatok utáni éjszakába nyúló beszélgetések erősítették
hitünket, és színesítették, gazdagították
nemzeti öntudatunkat.
Juhász Sándorné
Köszönjük a református egyház
gyülekezeti és dolgozói közösségének támogató szolgálatát és a
népi kismesterségek helyi oktatóinak, hogy a tábor születésénél
a millecentenárium évében szakmai segítséget nyújtottak: Dancs
Gáborné kosárfonó, Széles Lászlóné virágkötő, Kis Zoltán fazekas, Fekete Mihályné − Poszi néni
– szövő, valamint Gál Mária művésztanár.
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„...énekelte Balla Antal
hatvannyolc éves korában”
„Erdővidék az én hazám, / Székelynek
szült édesanyám, / Zöld erdő zúgásán,
/ vadgalamb szólásán / Nevelt fel jó
apám.” (Kriza János: Vadrózsák)
Ha Balla Anti bácsiról beszélgetek
bárhol, bármikor, bárkivel, minden
esetben mosoly, derű, napfény, melegség sugárzik az emlékező szeméből.
Mert ő ilyen volt miközöttünk: derűs,
mosolygó, sugárzó. Most is látom székely viseletében (soha nem tanított,
csak népi ruhában), ahogyan percnyi pontossággal megjelent táborunk
néptáncoktatásán, őrködve, vigyázva,
nehogy egyetlen jobbágytelki tánc- vagy
énekhagyományhoz nem illő mozdulat,
gesztus vagy énekhang odakerüljön. Ő
volt a tiszta forrás. Ebben a dologban
az amúgy állandó tréfára kész székely
észjárása nem ismert tréfát. Olyan egyszerű természetességgel jött közénk,
mintha csak a szomszédos elszakított
partikulából ugrana át, nem pedig a
messze Székelyföldről, tanítani, továbbadni, megszerettetni Jobbágytelke tánc/
népdal kincsét. Mi (a tábor s a református iskola) ennek az akkor már 68 éves
székely Anti bácsinak köszönhetjük,
„néptánckultuszunk” elindítását, amely
ma virágkorát éli iskolánkban.
Anti bácsi személyesen nekünk énekelte magnóra a gyönyörű, jobbágytelki
népdalokat. Majd így fejezte be (most is
megvan a felvétel): énekelte Balla Antal
68 éves korában Vésztőn. Soha többet

nem tudtam meg tőle a korát, mert a
válasz mindig ez volt: eggyel több, mint
tavaly vót.
Féltő szeretettel őrizte a jobbágytelki
népénekeket és -táncokat. Áradt belőle
fajtájának büszke tartása, öntudata.
Egy jellemző epizód az életéből. Harmincegy évig volt Hodos község néptanácsi titkára. Feljelentették vallásossága
miatt. A felelősségre vonáskor a következő párbeszéd hangzott el:
− Titkár elvtárs, maga jár a templomba?
− Én biza nem – mondta Anti bácsi.
− Titkár elvtárs, maga jár a templomba! Többen is látták!
− Én biza nem! Bolond jár a templomba! Én, ha megyek, leülök!
Hát ilyen volt Anti bácsi.
Kovács Edit

Máté I. Ferenc (jobbról) társaságában

Vésztőt nekem ajándékozta a Jóisten

Mindennap imádkozom Vésztőért.
Mindennap gondolok az ottaniakra.
Megy-e kocsi az úton? Mi van a művelődési házban? Hogy vannak az idősek
a szeretetotthonban? Mindennap gondolok a tiszteletes úrra és a családjára.
Hogy vannak?
Ott ülök a templomban a szokásos
helyen. Életem egyik legörömteljesebb
ideje a táborban töltött minden nap.
Gyerekjátékokat csinálok, Birinyi József
bízott meg, mert látta, hogy nagyon
ügyesen csinálom. Látom magam előtt
az épületet, ahol a szállásom van, az irodát, ahol a tábor ügyeit intézik, és ahol
én külön fürdőszobát kapok mindig…

Így lesz a bicskából furulya

Minden parasztgyerek bicskával
születik – a mondás szerint –, így volt
ez velem is, minden játékomat magam
csináltam. Vésztőn nagyon sokat ta-

nultam. Máté Feri bácsitól fafaragást,
kopjafakészítést, 30-40 centis kereszteket székely motívumokkal… Balla Anti
bácsitól sok népdalt tanultam, az ő lakóhelyén Bartók Béla sok dalt gyűjtött.
Mikor Csíksomlyóra mentem, mindig
megkerestem őt, most már a temetőben
látogatjuk meg…
Régebben húsz-huszonöt gyermeket vittem a táborba, most már tizenöt
gyermekkel és azok szüleivel táborozunk. Mindig megköszönöm a Jóistennek, hogy Vésztőt nekem ajándékozta,
boldog vagyok, az ottaniakat a szívemben hordozom.
Bodnár Ferenc
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Kutatja, őrzi, továbbadja dalainkat

Az alapító tagok között
Az a szerencse és megott volt Budai Ilona Matiszteltetés ért engem,
gyar Örökség díjas néphogy évek óta én is ott
dalénekes is, aki húsz éve
ülhetek énekes csoportfááradhatlan lelkesedéssel
jában, s személyesen tőle
gazdagítja táborunk kínátanulhatom a szebbnél
latát.
szebb dalcsokrokat, amiŐsi népdalkincsünk
ket igyekszem a tanév solelkes felkutatója, elhívarán iskolánk tanulóival is
tott őrzője és továbbadója.
megismertetni. Minden
Nemcsak népdalokat,
évben nagy izgalommal
Népmeséket is gyűjt
népmeséket is gyűjt. A
várom a találkozást. Nincs
népdaléneklő csoport vezetőjeként az ez másként idén sem, főleg, hogy jubileéneklés örömét, a hagyomány tisztele- umi tábor vár ránk.
tét, a valódi érték megőrzését közvetíti.
Karáné Szemző Noémi

Generációk nőttek fel itt

Kezdetektől fogva részt veszek a
Nemzetközi Népművészeti Tábor
munkájában. Családias hangulatú
társaság alakult ki
ennyi év alatt, s a
törzstagok, akik
Egykor...
évről évre visszajárnak, év közben
is találkoznak. Generációk nőttek fel itt,
azok, akik 1996-ban gyermekként jöttek ide, ma felnőttek, családosak. Mára
sajnos – talán anyagi okok miatt − kevesebb a felnőtt, inkább a gyerekeiket

hozzák Vésztőre.
Az idén DélDunántúl, Zala,
Somogy népzenéjével foglalkozunk,
Horváth Károly és
Vajda József gyűjtéséből. Olyan dalokkal, melyeknek
...és most
nagyon szép változataik vannak,
amelyeket az ország másik felén énekelnek olyan szöveggel, ami néha meghökkentő. Ettől olyan élő és érdekes a
népzene.
Széles András citeraoktató

Ismerősként üdvözölnek minket

Szinte semmit nem tudtunk Vésztőről,
amikor felkértek minket, hogy a Csűrdöngölő zenekarral és néptáncos kollégáinkkal – Marsi Andreával és Jeremiás
Lajossal – vegyünk részt az első népművészeti tábor munkájában. Akkoriban
egyfajta reneszánszát élte a hagyományos nemzeti kultúra feltámasztása. A
vésztői tábor mindehhez hozzátette a
saját egyediségét, a keresztyéni gondolkodást és életvitelt. Ma kijelenthetjük,
hogy a tábor mit sem veszített szellemiségéből és népszerűségéből. A Református Egyházközséggel kialakított
kapcsolatunk az évek alatt a kölcsönös
tisztelet mellett különleges barátsággá,
munkakapcsolattá alakult. Ma már az
iskolai tanévben alapfokú művészeti iskolát működtetünk, ahol az évek alatt
több száz gyermek ismerkedett meg a
néptánc alapjaival, a népi kultúra szép-

ségeivel, a közösség alkotóerejével. Növendékeinkből megalakult a Sárrét néptáncegyüttes. Ha Vésztőre érkezünk, az
emberek ismerősként üdvözölnek bennünket. Úgy érezzük, hogy egy közös
családhoz tartozunk, melynek tagjait
lehet, hogy ide-oda sodorja az élet, de
nyáron a Vésztői Népművészeti Táborban mindig találkozunk.
Bíróné Marsi Andrea, Bíró István

Úgy érezzük, egy közös családhoz tartozunk

Átadták
tapasztalataikat

Az ötletgazda

Hangszerbemutató

Birinyi József és Bükki Éva sokat segített az első tábor megszervezésében, és
közreműködött előadással és tanítással.
Nagy hasznát láttuk táborszervező tapasztalataiknak is.
Birinyi József több alkalommal kápráztatta el a tábori közönséget hangszerbemutatóival, rendkívül értékes
népihangszer-gyűjteményével. Magával ragadott mindenkit az a lelkesedés,
sodró lendület, amellyel felmutatta a
népzene eszköztárának gyöngyszemeit.
Sulczné dr. Bükki Éva családi kapcsolatai révén többször volt gyülekezetünkben. Beszélgetéseinkben vetődött
fel egy népművészeti tábor szervezésének gondolata. Édesanyja a tábor teljes
adminisztrációját alapozta meg. Barátjával − aki férje lett − együtt lelkesen
oktattak citerát, csoportokat is hozva
magukkal a nagyvárosból.
Juhász Sándorné

Oktatott, mesélt
és faragott

Máté I. Ferenc vargyasi fafaragó nemcsak türelmesen oktatott táborunkban,
hanem a körülötte levőket nevelte is
tanulságos történeteivel. Háborúról,
békéről, Trianonról és kora ifjúságának rendjéről, szokásairól szemléletesen mesélt, s ezekről érdekes képeket
készített. Rengeteg gyermek és szülő
köszönheti neki, hogy bevezette őket a
faragás mint elismert népművészeti ág
rejtelmeibe.
A táborunkba ellátogató székely tehetségeket Istennek köszönjük, s az
életművükből tanultakat megbecsüljük
és továbbvisszük.

Életképek –

– emlékképek
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Ajándék és útravaló…
…Legelőször ez a két, címben foglalt
szó jutott az eszembe, mikor Juhász
Sándor nagytiszteletű úr említést tett a
népművészeti tábor 20. évfordulójáról.
Mint régi tisztelője a rendezvénynek,
örömmel tettem eleget kérésének, hogy
néhány sorban szóljak az eltelt időről, s
arról, szerintem mit jelent a vésztőieknek ez a tábor.
Felidézve az első rendezvényt, ki
gondolta volna − bár mindenki bízott
benne −, hogy húsz év elteltével ünnepelni fogunk. Mennyi erőfeszítés, szervezés és izgalom előzte meg az indulást!
De nem voltak egyedül! Szép példájaként az összefogásnak Vésztő vezetése
is támogatta nem csupán erkölcsileg,
de anyagilag is a tábort, a hagyományok
őrzését, mely lehetőséget biztosított a
népművészet kedvelőinek, az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek a találkozásra. Lehetőséget adott arra, hogy
Vésztőnek további jó hírét vigyék szerte az országban, de határainkon túl is.
A programok mindig nyújtottak
meglepetést, újdonságot, új ismeretekkel gazdagodtak évről évre. Erre garan-

Örömmel jövök

Micsoda színkavalkád!

Gyermekkoromban, otthon a családban tanultam meg a szövést. Minálunk
a kendertermesztéstől a kenderfonal
megfonásáig, sőt egészen a szövött késztermékig mindent az asszonyok végeztek, megvolt mindennek az időszaka.
Örömmel visszajárok ide a táborba,
a vászonszövést oktatom. Az úgynevezett fogdosás a legfontosabb művelet,
akkor kerül fel tulajdonképpen maga
a szövésminta a szövőszékre. Ha ezt
elrontják, akkor nem jön ki a minta.
Székelyföldön, amikor az asszonyok
fogdostak, a gyerekeket kiküldték, nehogy megzavarják ezt a fontos munkafolyamatot.
Csomortán Melinda
vászonszövés-oktató

Tizenkét évet aktívan végigkísért

cia volt a neves oktatógárda, mesterek,
előadók és együttesek. Széles András
táborvezető, Balla Anti bácsi táncai,
Máté Feri bácsi faragásai, Budai Ilona
gyönyörű dalai, meséi, a Csűrdöngölő
játéka, a temesvári Bokréták, a helyi és
vendégoktatók, Kovács Edit tanárnő
szép gondolatai, de sorolhatnánk sokáig a teljesség igénye nélkül.
Ebből a húsz esztendőből tizenkettőt aktívan végigkísértem, mint akkori alpolgármester, bár jobbára külső
szemlélőként. Ez idő alatt lehetőségem
volt nagyon sok népművészeti területet
megismerni. Magával ragadott a tábor-

nyitás és -zárás különleges hangulata,
ahol köszönthettem és búcsúztathattam a résztvevőket. Tudtam, ezeket az
eredményeket hatalmas szervezőmunka előzte meg. Jöhetett eső, kánikula, a
jókedv, a csodás hangulat, az elkészült
darabok jelezték a tartalmas munkát.
Húsz esztendő nagyon hosszú idő, de
ilyenkor röpke pillanatnak tűnik. Az
akkori szervezők haja őszbe vegyült,
a gyerekek felnőttek, de olyan útravalót kaptak tényleges tarisznyájukba,
mely egy életre szólhat. Lehet, más az
életvitelük, de van közös pont, mely
összeköti a generációkat. Ez a népművészet szeretete, tisztelete. Köszönöm
a húsz évet Juhász Sándoron és Juhász
Sándornén, a Kis Bálint Iskola akkori
és jelenlegi dolgozóin kívül mindenkinek, hogy megajándékoztak bennünket
egy szép feladattal, miszerint őrizzük és
adjuk tovább nemzeti kincseinket. Kívánom, hogy ez a tábor még sokszor
nyújtson örömöt a következő nemzedékeknek is. Kívánok hozzá jó egészséget és erőt!
Takács Józsefné

Köszönettel tartozunk

A X. Nemzetközi Népművészeti Táborra mi is hivatalosak voltunk akkoriban.
A táborban az anyaországiak mellett
szép számban képviselték magukat erdélyi, felvidéki. délvidéki és kárpátaljai magyarok is. Magyarfenesről négy
felnőtt és tizennégy gyermek érkezett
Vésztőre, a táborba.
Igen látványos volt, és nagy sikert
aratott a délutáni és esti néptáncgála.
A tábor kínálata a következő volt: népdaltanulás, néptánc- és citeraoktatás,
gyöngyfűzés, szövés, virágkötészet,
mézeskalács-készítés, agyagozás, bőrözés, nemezelés, kötélverés, kékfestés, kosárfonás, népihangszer-készítés,
hímzés, fafaragás és kürtöskalács-sütés.
Mindenki szabadon választhatott a felsorolt lehetőségekből. A mi fiaink közül
legtöbben a fafaragást választották, de
volt, aki a bőrözéssel ismerkedett. Leányaink a gyöngyfűzést és a virágkötészetet választották. Jómagam a helybeli lelkipásztornak segédkeztem. Két
alkalommal igét hirdettem, és a szeretetotthon lakóinak lelki gondozásában
vettem részt.

Készül a finom kürtőskalács

Esténként értékes előadásokat hallgathattunk meg, melyeket megbeszélés,
majd táncház követett…
Hálát adunk Istennek azért, hogy
gondviselésével megőrzött, megsegített, és gazdagon megáldott minket.
De őszinte köszönettel és hálával tartozunk a tábor szervezőinek, elsősorban
pedig Juhász Sándor lelkipásztornak és
kedves családjának a reánk bőségesen
kiáradó szeretetükért. Isten gazdag áldását kérjük életükre és szolgálatukra.
Okos István lelkipásztor
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Egy korábbi jubileumra…
A jubileumi évek mindig − az eredeti
szó magyar fordítása szerint − örvendezést, hálaadást, emlékezést hordoznak.
Mi a 15. Nemzetközi Népművészeti
Táborra úgy készülünk, hogy hálásak
vagyunk azoknak, akiknek ötlete nyomán elindult a tábor. Köszönjük Birinyi
József, Budai Ilona, Széles András és a

„Magyarságtalálkozó ez a tábor...”

Csűrdöngölő együttes tagjainak szakmai irányítását és támogatását. Mindazokra emlékezünk, akik az elmúlt tizenöt évben itt járhattak, többek között
Kallós Zoltánra, Filó Katalinra, Tőkéczki
Lászlóra, akik meggazdagították a tábort, hiszen nemcsak a népművészet
kérdései és a népi mesterségek ügyes
fogásai kerülnek ilyenkor elő, hanem
nemzeti sorskérdések, összetartozás,
magyarság, kultúra és a mi magyar református keresztyén értékeink is. Magyarságtalálkozó ez a tábor, mint évek
óta, most is 120-140 határon túli résztvevőt várunk Kárpátaljáról, Erdélyből,
Délvidékről, Temesi bánságból és Felvidékről…
Juhász Sándor nyilatkozata

Vigyük tovább!

Hitre nevelés

Budai Ilona népdaloktató szavait idézve: „Olyan jó volt minden reggel találkozni Istennel, és aztán egész nap
érezni jelenlétét.” Így érezhette az, aki
jól gazdálkodott a rábízottakkal. Isten elébünk helyezte ezeket az értékeket, amit elődeink fényesre csiszoltak,
s mindannyian felelősek vagyunk ezek
fenntartásáért. Nincs a világon még egy
olyan nemzet, amelynek 200 000 népdala lenne felgyűjtve. Joggal örülhetünk
tehát sokrétű kultúránknak… De a hagyományápolás gyönyörűségeit tovább
kell vinnünk mindennapjainkba, hogy
színessé, tartalmassá varázsolja azokat.
A résztvevők gazdagabban térhettek
haza, és a természetes folyamat része,
hogy az ott elsajátítottakat ki-ki a maga
helyén mutassa be…
Makkai Csilla

Azt hiszem, hogy itt a Sárrét-Bihar térség szélén lévő területnek ez egy nagyon fontos rendezvénye, hiszen több
száz kilométerről hozza össze a hasonlóan gondolkodókat, a magyar kultúra
iránt elkötelezetteket. A hazaszeretetre,
a hitre való nevelés fontos központjává
válik ez a tábor.
Dr. Szonda István néprajzkutató

Legyen küldetés!

A gálán kész műsorral mutatkoznak be

Évek óta járunk ebbe a táborba…
Amellett, hogy van egy lelki, egyházi oldala a tábornak, van egy művészeti oldala, egy kézműves oldala, s természetesen van egy tudományos oldala is. Így
áll össze az az egész, amellyel ez a tábor
büszkélkedhet. Nincs róla tudomásom,
hogy lenne még egy ilyen sokoldalú,
ennyi mindent kínáló rendezvény. Arra
biztatok mindenkit, hogy adja tovább,
amit itt kapott, legyen ez Istentől nyert
küldetése kicsiknek és nagyoknak.
Fazakas Csaba temesvári esperes

Igazi feltöltődés

Főiskolai tanulmányaim során ismerkedtem meg a citerajáték alapjaival, és
itt fejlesztettem tudásomat. Öt évvel ezelőtt voltam először a táborban, azóta
minden évben a kezdő citeracsoport oktatója vagyok. Egy hét alatt, intenzív tanulás és gyakorlás mellett, annyi tudással gyarapodnak a csoport tagjai, hogy
a gálán kész műsorral mutatkozhatnak
be. Számomra mindig nagy élmény
nyomon követni a csoport tagjainak
fejlődését. Nekem a sok munka mellett
igazi feltöltődést jelent az egy hét.
Tóthné Szabó Mariann citeraoktató

A hímzőkről

Szorgalommal, odaadással, szeretettel

A Nemzetközi Népművészeti Táborban hagyományos hímzést tanítok a
gyermekeknek. Az oktatott hímzés
Hajdu-Bihar megyéből, Furta községből származik. Ez a hímzésforma több
évszázadra tekint vissza. A népművészeti tábor alapvető célja, hogy felszínre hozza a lassan feledésbe merülő
népi hagyományokat, így többek között
megtanítsa a gyermekeket a kézimunka
szeretetére.
Minden igyekezetemmel ezen munkálkodtam, és ha egy-egy alkalommal
két-három gyereket meg tudunk tanítani e szép hagyomány szeretetére, akkor
nem volt hiábavaló az itt eltöltött idő.
Mezei Gézáné, hímzést oktató

Tudás a portéka
…Itt nincsenek árusok, nincs bizsus kirakodóvásár az utcán. Itt a tudás a portéka: a népi hagyományok megismerése, tisztelete, elsajátítása és továbbvitele.
Táborunk nem akarja olcsó árucikké
tenni évszázados múltra visszatekintő értékeinket, hanem a hagyományok
széles skáláján mozogva át akarja adni
azt a tudást fiataloknak, idősebbeknek
egyaránt…
Te, aki olvasod ezeket a sorokat, jegyezd meg jól: bárhová kerülsz, ne felejtsd el azt a tudást és azt az értékrendet, amit a tábor ad neked, mert sosem
tudhatod, mikor lesz rá a legnagyobb
szükséged! A hagyományok őrzése,
ápolása, TUDÁSA és továbbvitele nemes lélekre vall, és − hogy a fiatalok
nyelvén szóljak − egyáltalán nem ciki,
ha ismered és tudod, hogyan kell népi
hangszert készíteni, vagy éppen hogyan
kell lefogni és megpengetni a citerán
egy E hangot.
Éljetek ezzel a lehetőséggel, ahogyan
én is tettem és teszem az idén is!
Tóth Donatella főiskolai hallgató

Program

8. oldal

2015. július 12–19.

20. Nemzetközi Népművészeti Tábor és Magyarságtalálkozó
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd
maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” 90. zsoltár 17

2015. július 12−19.

Együttlétre hív a harangszó

Helyszínek: református templom,
templomkert, művelődési ház
Nyitó és záró istentisztelet: 12-én és
19-én vasárnap, délelőtt 10 órakor
Nyitó és záró gálaműsor: 12-én, vasárnap és 18-án, szombaton 19 órakor
Népdal, néptánc és népi kismesterségek tanítása kiváló előadókkal, mint
Budai Ilona, Széles András, Marsi Andrea; hiteles hagyományőrzőkkel, a népművészet mestereivel alkothatsz.
Jó csapattal, hangulattal várunk téged. Egész héten lovaglás, sétakocsikázás, csütörtökön vadászvacsora.
Minden este: táncház, a Csűrdöngölő
zenekar húzza a talpalávalót.
Esténként 19 órakor értékes előadások nyitogatják lelkünket szépre, jóra.
Vasárnap: megnyitó másként, előadó: Birinyi József, a Hungarikum Bizottság elnöke, és még sokan mások
Hétfőn: színes táncok, dallamok a
Kárpát-medencéből a Csűrdöngölő zenekarral
Kedden: 15 órakor a bükki füves ember, Szabó Gyuri bácsi előadása
Szerdán: tokaji borok kóstolója a
Hudácskó pincészetből
Pénteken: Bede Róbert, a Paprika Tv
sztárséfjének előadása látványfőzéssel

Hát igen: élni tudni kell

Ugye milyen ügyes vagyok?

Generációk találkozása a színpadon

Templomi áhítat

Köcsög? Vagy inkább váza?

Magyarságtalálkozó tábor

Kemény munka előzi meg a sikert
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