"Szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek.
Ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek."

BAK-TÁRogató
Pántlika Folklórfesztivál

Honi strázsa napközis tábor gyűjtése

Az immár 6. alkalommal megrendezett fesztivál ezúttal is gazdagon kínált népi
programokat azon érdeklődők számára, akik ellátogattak a Faluház -IKSZT
környékére 2015. augusztus 15-én.
Az alkalom különleges volt, hiszen idén ünnepli aBaki Pántlika Néptáncegyüttes
fennállásának 25. évfordulóját. Az elmúlt negyed évszázad során az együttes
megismerkedett Magyarország számos tájegységének népi dalaival, táncával.
Tagjai az évek alatt a környék szinte összes településén felléptek. Kaptak meghívást
a megye, sőt az ország határain kívülről is ( Ausztria, Szlovénia, Németország)
Az ünnepi program délelőtt 11 órakor Szentmisével vette kezdetét a baki Római
Katolikus Templomban, melyen népviseletben vettek részt a helyi és meghívott
táncosok. Majd a néptáncegyüttesek, népdalkörök zenés, táncos felvonulásával
folytatódott. A díszes menetet a Miskolci Rézdudások bandája kísérte vidám
népzenével. Délután számos program várta a látogatókat: kézműves
kirakodóvásár, népi és logikai játékok. Az egyedi tervezésű és kivitelezésű népi
eredetű fajátékok játékos próbatételt jelentettek gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt. A nap folyamán több kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők: a helyi
Kistermelők Baráti Egyesületének terménykiállítását, Pántlika Néptáncegyüttes
elmúlt 25 évéről fotókiállítás valamint a Honi strázsa napközis tábor alatt készült
fotókat és a gyűjtött tárgyi emlékeket. A színpadon 16 órától vendég fellépők
színvonalas előadása szórakoztatta a közönséget. A nap fénypontja a jubiláló
együttes három órás gálaműsora volt, amelyben közel 100 táncos lépett színpadra.
Köztük azok a felnőttek, akik az alapító tagok közé tartoztak. A fináléban a
visszatérő táncosok és az együttes mind az 5 csoportjának részvételével a baki
mulatság koreográfiáját élvezhette a közönség, melynek táncanyagát 3 éve egy
szlovén magyar pályázat keretein belül gyűjtötték fel.

Szerencsés az, aki képes megérezni a múltat, akár egy romos ház látványáról, akár
egy méretes péklapát érintéséről is legyen szó. A jó alany ilyenkor megfigyel,
vizionál, fürkész. Majd az elfelejtett tárgyak maradványaitól megindulva utazik az
időben. Hihető és hihetetlen, hogy ezek a hajdani eszközök dolgos kezekhez illeszkedtek, míves portékákat készítettek, vagy épp a mindennapi élet feltétlen hozzátartozói voltak. Mennyi történetet szívott magába a mosóteknő, vagy hányszor esett
könny gazdájának fáradt szeméből a kender szőttesre. Mert ezeknek az emlékeknek
illatuk, hangjuk és legen-dájuk van.
Mindezek után az alany mély levegőt vesz és visszatérve a valóságba próbálja
menteni a menthetőt a méltatlan körülményektől.
Az értékek felismerése csupán egy kis lépés az értékmentés útján. A megfelelő
elhelyezés, karbantartás lehetőségének megteremtése sok akadályba ütközik. Ezért
is volt külön öröm számunkra, hogy a Falutéka a pályázaton belül sikerült egy olyan
projektet megvalósítani, amely a baki és sárhidai gyerekek bevonásával a faluban
fellelhető tárgyi és szellemi értékek mentésére tett próbálkozást. Ezen megmozdulás
eredményeinek egy részéből láthatnak kiállítást a Faluház galériájában.

További képek a falu honlapján

www.bak.hu

Hívogató szüreti felvonulásra
Melynek ideje:
2015. szeptember 19.
Közhírré tétetik a falu népének
szüreti felvonulásra készülnek a baki emberek.
Lesz ott minden, mi a vigassághoz kell,
ha lemaradnak róla, egy évet várni kell.
Fiatal és öreg mind összegyül rája,
jöjjenek hát el a felvonulásra!

14 - 18 óra
Szüreti felvonulás a település
utcáinak végigjárásával,
Kisbíró hirdetésével és a
Pántlika Néptáncegyüttes
táncosainak, illetve a helyi civil
szervezetek részvételével

“Fecskehajtó kisasszony napi”
Őszi kézműves délután
Kicsiknek madárkészítés,
nagyoknak madáretető barkácsolás

szeptember 12-én, a Faluházban
15 órától várunk minden kedves
érdeklődőt! :)

