Szakmai beszámoló

A Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület 2010. évi Önkormányzati
Támogatásának felhasználásáról

Egyesületünk az 1960-as évektől kezdődően gondoskodik hagyományaink őrzéséről,
népdalaink autentikus előadásáról és fontos feladatának megfelelve tovább adja a kapott
értékeket a közösség fiatalabb tagjainak.
Egyre nagyobb erőfeszítést igényel a gyermekek, ifjú emberek bevonása egyesületünk
hagyományőrző tevékenységébe. Az őket nevelő családok életéből kiszorultak már a paraszti
élet hétköznapi és ünnepi szokásai is, ezzel párhuzamosan pedig felerősödtek azok a hatások,
amelyek egyre nagyobb erővel szorítják ki az emberi, baráti együttléteket, beszélgetéseket.
Hagyományőrző tevékenységünket akkor tartom eredményesnek, ha egyre több fiatal
ismerkedik meg népdalainkkal, táncolja táncainkat.
A Bíborvég ÁMK Óvodájával közös elhatározásunk, az ovis gyermekek és szüleik számára
táncházat rendezni, havonkénti rendszerességgel.
Az elmúlt években nagy erőfeszítésekkel igyekeztünk az egyesület kórusainak munkáját
országos színvonalra emelni. A 2010. évben asszonykórusunk meghívottként Győr városában
énekelt az „Arany Páva”nagydíjas kórusok között, ahol különdíjjal értékelték hagyomány hű
éneklésüket.
A kórusokkal folyó munka mellett, elhatározásunk szerint, táncosaink felkészítése emésztette
fel mind lelki, mind anyagi erőinket. Ifj. Szabadi Mihály néptánc oktató és Markó Zsuska
és zenekara segítségével a Muharay Elemér Szövetség által, Pécsváradon megrendezett
minősítőre való felkészülés eredményes volt egyesületünk számára.
A szakmai zsűri Jó Minősítéssel értékelte, az idős és fiatal tagjaink közös „művét” a
Lakodalmast.
2010. évben is büszkélkedhetünk, fiataljaink nagy sikerével, népviseletünk közönséget
csodálkoztató hatásával a Balatonboglári Szüreti napok alkalmával.
Harkányban, a szüreti felvonulás rendezvény sorozata alkalmával egész napos programot
kértek egyesületünktől.
Itthon is sikerrel rendeztük meg 2010. októberében Szüreti Felvonulásunkat, amelyet
fergeteges hangulatú bállal zártunk.
Uszod meghívására „túlsó-félre” látogattunk, Lakodalmasunkat szerették volna látni, nagy
örömmel mutatkoztunk be

Őcsényben is szívesen fogadták dalainkat, táncainkat kiállítás megnyitón és a Nemzetiségi
Folklór rendezvényen is.
A Bogár István emléknapon is jelen voltunk
Örömmel kell említenem, hogy férfikórusunk rendszeresen szerepel a „decsi högyi” borútállomásaként is működő Fritz-pincészet borkóstolóin.
A PTE Illyés Gyula Főiskolájának „gólyái” több éve a férfiak bordalait hallgatva
ismerkednek a finom szekszárdi borokkal.
A 2010. év folyamán mindig eleget tettünk a Bíborvég ÁMK felkéréseinek, lelkesen
színesítettük programjaikat, részt vettünk a községbe látogató csoportok fogadásában..
2010-ben is sikeresen pályáztunk a Nemzeti Civil Alap által nyújtott pályázati támogatásra,
az elnyert összeg, működésünket segítette.
Az említett évben egyesületünk nehezen tett eleget távolabbi néprajzi tájékok meghívásának,
mert egyesületi vagyonunk nem tette lehetővé az egyre emelkedő utazási költségek
felvállalását.
A beszámoló sorai között meg kell említenem, hogy Dárius kincse sem volna elég hagyomány
őrző egyesületünk tevékenységéhez, ha nem dicsekedhetnénk tagjaink odaadó, fáradságot
nem kímélő, önzetlen, hagyományainkat megőrző akaratával, keze-munkájával, amellyel a
vállalt KÖTELESSÉGET több évtizede végzik.
Ismételten megköszönve a kapott támogatást, további eredményes munkát kívánva Önöknek,
tisztelettel:
Baloghné Medgyesi Zsuzsanna
elnök

