Kezdõdik Gombaszög
Írta: Új Szó
2005. július 08. péntek - Módosítás: 2005. július 08. péntek

A kétnapos rendezvényen az Omega is fellép Holnap kezdõdik Gombaszög, a
szlovákiai magyarok országos kulturális ünnepélye.
A kétnapos rendezvényen az
Omega is fellép Holnap kezdõdik Gombaszög, a szlovákiai magyarok országos kulturális
ünnepélye. A kétnapos fesztivál tervezett eseményeirõl Papp Sándorral, a mûsor rendezõjével
beszélgettünk. Miben különbözik az idei Gombaszög az elõzõ évfolyamoktól? Elsõsorban
abban, hogy ezúttal „Kárpát-medencei Gombaszögöt” rendezünk. Vagyis a hazai csoportokon
és a Magyarországról érkezõ vendégeken kívül további együttesek érkeznek a Kárpát-medence
magyarlakta vidékeirõl. Táncosok érkeznek az erdélyi Vajdaszentiványról, Mura-vidéki nótázók
Szlovéniából és a Tükrös táncegyüttes Kárpátaljáról. Magyarországról a Kaláris
Néptáncegyüttest és a Tükrös zenekart várjuk. Az ünnepség Kárpát-medenceivé bõvítésével
egy régi elképzelést valósítunk meg, amelynek eddig anyagi gondok szabtak gátat. Idén a
szlovák kulturális minisztérium jóvoltából a tervbõl valóság lett. A kulturális minisztériumon kívül
természetesen számos további támogatója van a rendezvénynek, többek közt a Szlovák
Köztársaság kormánya, a Határon Túli Magyarok Hivatala, az Illyés Közalapítvány, a magyar
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Gombaszög fõvédnöke Csáky Pál
miniszterelnök-helyettes, védnöke pedig Biró Ágnes kulturális államtitkár. Gombaszög annak
idején elsõsorban népmûvészeti seregszemle volt, az utóbbi években azonban más mûfajok is
megjelentek a programban. Idén milyen arányban oszlik meg a mûsor a népi kultúra és a
kommerszebb mûfajok között? A holnapi mûsorban majdnem teljes egészében a folklór
dominál. Néptánccsoportok, népdalénekesek lépnek fel, este pedig táncház lesz. Vasárnap
más a helyzet, merthogy a délelõtt a gyerekeknek szóló programoké, amelynek egy részét a
Pátria rádió élõben is közvetíti. Délben nótaénekesek, majd hazai könnyûzenei énekesek és
együttesek lépnek fel, valamint Komár László. Az ünnepi Kárpát-medencei gálamûsor 15 órakor
kezdõdik. Este a sztárvendég az Omega együttes, elõzenekarként Keresztes Ildikó és
együttese lép fel. Bízunk benne, hogy megtelik a gombaszögi völgy, tudomásunk szerint a
határon túlról is sokan készülnek erre a koncertre. A külföldi vendégeken kívül bizonyára a
hazai néptáncegyüttesek és népdalcsoportok színe-java is színpadra lép. Olyan csoportokat
igyekeztünk meghívni, akik az elmúlt egy-két évben elértek valamit. Ott lesz a nagymegyeri
Hajnal Ifjúsági Néptánccsoport, a lévai Garammenti Népi Együttes, a nagyidai Ilosvai
Néptáncegyüttes, valamint hagyományõrzõ csoportok, például a csoltói cigányok vagy a
Padányi Népdalkör. Milyen kísérõprogramok lesznek? Az egyik legfontosabbat említeném: a
magyar rádiózás történetét mutatja be az a kiállítás, amely a Magyar Rádió jóvoltából érkezik a
gombaszögi völgybe. A két nap alatt gólyalábas bemutató, tûzzsonglõrök szórakoztatják a
közönséget, ott lesz a fegyveres erõk díszõrsége, fúvószenekara, a folkkocsma pedig fõleg az
esti, éjszakai órákban jelenthet majd örömet. Szerepel a programban népi mesterségek
bemutatása és nem utolsósorban ökörsütés is. MISLAY EDIT
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