Galga-Mente Hagyományörző Napok 2009
Első alkalommal került megrendezésre Hévízgyörkön a Galga-mente Hagyományörző Napok
elnevezésű programsorozat. Igaz, a látogatók száma nem volt túl magas, de úgy gondolom sikerült
egy úttörő lépést tennünk népi kultúránk értékeinek továbbadásában. Folytatni fogjuk ezt a küldetést,
hisz ha minden nemzedék ezt kell, hogy tegye, mivel a kultúra önmagától nem öröklődik tovább!
A pénteki napon vályogház építészeti konferencia várta az érdeklődőket, amelyre szép számmal
látogattak el a településünkre. A tavaszköszöntés nevében idén is megtartottuk a hagyományos
májusfa-állítást a Hévízgyörki asszonykórus kíséretében, ezt követően az asszonykórus tagjai
népviseleti bemutatóval szórakoztatták az idelátogatókat. A bemutató után Hintalan László –
néprajzkutató és tanár előadását tekinthették meg az érdeklődők. Este a Szűk Zenekar és Rónai Lajos
néptáncos vezetésével egy fergeteges táncházzal zártuk a napot.
Szombaton a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán folytatódtak a programok. A fellépő zenekarok
elsősorban a környező településekről érkeztek. A rendezvények egész nap tartottak, kicsik és nagyok
egyaránt megtalálhatták a maguknak megfelelő szórakozást. A területen kézművesek segítettek a
gyermekeknek, hogy kipróbálhassák kézügyességüket, továbbá vásárosok árulták portékájukat.
Fontosnak tartom felsorolni a fellépőket és műsorszámaikat:
Horváth Gyula – Rajzok, festmények (Domony), dr. Bozlék Mihály - Galgahévíz és a hévíziek a múlt
század derekán c. előadásával, Hévízgyörki Nyugdíjasklub Népdalköre; Burján Zenekar (Iklad); Tóth
Krisztofer tangóharmonikás (Galgahévíz); Domonyi Hagyományörző Csoport; Összefogás a
Nyugdíjasokért Vegyeskórus (Hévízgyörk); Szalonna és Bandája Zenekar; HORZ Banda
gyermekzenekar ; Gábor Edina, népdaléneklés (Hévízgyörk); Emse Zenekar (Tura); Hajdú EszterBakk Zsófia-Ladányi Regina népdalbemutatója (Galgahévíz); Muharay Elemér Néptáncegyüttes (Bag);
Maczkó Mária (Tura); Hévízgyörki Hagyományőrző csoport táncbemutatója; Torda András mesemondó
(Hévízgyörk); Magyar musical válogatás a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete előadásában; Kolesza
Nóra mesemondó (Galgahévíz); Galgahévízi Pávakör; Csík Zenekar. Ezen kívül a barantások csapatát
(magyar népi harcművészet) és a lovasíjászok bemutatóját tekinthették meg az idelátogatók.
A fellépők nagy része ingyenes szereplésével támogatta rendezvényünket. Köszönet érte!
Összegezve a két napot, a fesztivál programjai és színvonala a Galga-mentén egyedülálló volt.
Reményeim szerint, most elvetettük az itt még élő hagyományok magvát és tudván, hogy a magvak
növekedéséhez idő kell, pozitívan és újult erővel várjuk a következő évet, hogy megláthassuk az
elvetett magvak fejlődését.
Végezetül szeretném megköszönni a Galga-mentéért és a Porszem Közösségi Műhely Egyesületek
tagjainak a szervezést és a kivitelezésben nyújtott áldozatos munkát.
Továbbá köszönöm támogatóinknak is a segítséget: Hévízgyök-, Bag-, Domony-, Galgahévíz-, Tura
települések önkormányzatának, a Turai Takarékszövetkezet hévízgyörki kirendeltségének, a Petőfi
Sándor Általános Iskolának, a Hévízgyörki polgárőrségnek, Holló Istvánnak a technikáért és média
támogatóinknak: Galga-Mente újság, Galga TV, Regiszter Plakát Nyomda és nem utolsó sorban Szalay
Péter grafikusnak a csodaszép kreatív munkáért!
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