Néptánc Gála és Kézműves Nap Hévízgyörkön
Második, hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvényünket 2011. június 4.-re terveztük.
Szerencsénkre az Első Csengetés Alapítvány is erre az időpontra szeretett volna
programot szervezni, így összehangolva elképzeléseinket, közösen valósítottuk meg a
néptánc gálát és a kézműves napot. A rendezvény előkészületei rendben zajlottak, a
helyszínt gördülékenyen sikerült berendeznünk a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános
Iskola területén.
A programok délután kettő órakor kezdődtek és este nyolc óráig tartottak. A rendezvény
a néptánc gálával indult, a zenét az Emse zenekar biztosította. A gála két órán keresztül
tartott, a látogató több mint négyszázan voltak. Az iskolások nagyon jól szerepeltek,
öröm volt látni, ahogy népviseletben beöltözve, komolyan véve a feladatot csak táncoltak
és táncoltak. Ezek a gyermekek már biztosan tovább fogják vinni a hagyományaink
szépségét és mondanivalóját.
A gála közben berendezkedtek a kézművesek, népi játékosok és felkészültek a várható
rohamra. A kézműves foglalkozásokon nemezeléssel, gyöngyözéssel, szövéssel,
nádsípkészítéssel és fajáték készítéssel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A
kézművesek mellett a látogatók betekinthettek a méhész mesterség rejtelmeibe is,
amelyben a Hévízgyörkön élő Fekete család segített. A népi játékokon és a kézműves
programokon hatalmas tömeg gyűlt össze, amelyet örömmel vettünk. Több órán
keresztül lélegzetvételnyi időnk sem marad. A fesztelen játék, a gyermekek jókedve és
szabadsága magával ragadott mindenkit. A szülők nem minden esetben örülhettek
gyermekeik játékának, lévén a gálán rajtuk marad díszes ruhában, cipőben estek- keltek
a zöld gyepen.
A játékokkal párhuzamosan több program futott a rendezvényen. A színpadon a Breda
zenekar, profi népzenei előadását élvezhette a hallgatóság. Az iskola tornatermében
pedig a Bagi bábosok Hamupipőke című előadást tekinthették meg kicsik és nagyok
egyaránt. A bábszínháznak köszönhetően a népi játékosok kicsit fellélegezhettek a
nyomás alól és immáron koncertálltabban tudtak figyelni az egyes gyermekek
kívánságra. A kézműveseknél továbbra is nagy volt a tülekedés, de végül mindenki
kipróbálhatta az általa legkedvesebbnek vélt mesterséget. A Breda zenekar és a
bábszínház után ismét az Emse zenekar lépett fel a színpadon és invitálta a kedves
látogatókat egy jó hangulatú, közösségi táncra. A táncház este nyolc óráig tartott,
amelyet egyszer a tombolával szakítottunk meg. A tombolát követően a kedves közönség
szép lassan elindult hazafelé.
A rendezvény szervezői fáradtan, de elkezdték a nem annyira kellemes rendrakást,
összepakolást. Sötétedés előtt végeztünk a munka nagy részével és mindenki
elfogyaszthatta a megérdemelt italát. Ekkor nyílt lehetőség az egész napos program
elemzésére. Úgy értékeltük, hogy minden rendben szervezetten működött. A
legfontosabb célt elértük, a néptánccal, a kézműveseinkkel, a népi játékokkal és a
bábszínházzal újra tehettünk valamit hagyományaink megőrzése és továbbörökítése
érdekében.
A rendezvény megvalósulásáért köszönettel tartozunk a Tiszta Formák Alapítványnak, az
Észak Kelet-Pest Megyei Leader egyesületnek, a Galga Rádiónak (technika), a Petőfi
Sándor Általános Iskolának, Hévízgyörk Önkormányzatának, Fekete Zoltánné Tündinek,
Székely Évának, Öcsi bácsinak, Lacinak és számos szülőnek, akik segítettek a helyszín
kialakításban.
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