Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – Faluház programja

2015
Július

július 5-én: Kistermelők Baráti Egyesületének
kirándulása Varasd - Csáktornya - Pince, ahol a
felnőtt táncosok vendégszereplőként léptek fel a
község falunapján.
július 7-én 18.30 óra: Szakmai előadás a Söjtör és
Térsége Méhész Egyesület tagjainak
július12-én 18.00 óra: Baki Pánlika
Néptánc Együttes “visszatérő” táncosainak próbája a jubileumi műsorra.
július 17-én 18:00 óra:
Baki Pánlika Néptánc Együttes
“visszatérő” táncosainak próbája a
jubileumi műsorra.
július 21-én 16:30 órától: Folytatódik a Kosárfonó
szakkör, Dulics Margit vezetésével.
július 21-én 8-12 óra:
Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara
fogadóórája
július 25-én 18.00 óra: Baki Pánlika
Néptánc Együttes “visszatérő” táncosainak próbája a jubileumi műsorra.

A programokkal kapcsolatosan
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Baloghné Bacsa Ibolya 06-30/5711937
email: bacsaibi@gmail.com
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
programjainkra!

Állandó programok

BAKTÁRogató

Hétfő: 15 - 20 eMOP (számítógép, internet

Sikeres pályázataink

Kedd: 15 - 20 eMOP
16 – 17.15 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Gyermek csoport (próba)
17.15-18.30 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Ifjúsági csoport (próba)
17 - 20 Könyvtár

A Kistermelők Baráti Egyesületének vezetősége

használati lehetőség)
17 - 18 Gyermek hastánc foglalkozás
17 - 20 Könyvtár
18.30 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Asszony csoport (próba)

Szerda:15 -20 eMOP
16.30 A Baki Pántlika Néptáncegyüt tes „ Százszorszép” csoport (próba)
18 - 20 Könyvtár
18 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes
Felnőtt csoport (próba)
Csütörtök: 15 - 20 eMOP
16 – 17.15 A Baki Pántlika Néptáncegyüttes Gyermek csoport (próba)
18 - 20 Könyvtár
Péntek:15 - 21 eMOP
16 Hastánc csoport próbája
17-19 A Baki Pántlika Néptáncegyüt
tes Ifjúsági csoport (próba)
Széchenyi Hanna Kórus és a
Zengőhúrock Gitáregyüttes próbája
Szombat:16 - 20 eMOP
17 - 19 Könyvtár
Vasárnap:
15 -19 óra Családi délután: kézműves
kuckó, társasjátékok, sakk

2015/7

A Kistermelők Baráti Egyesülete és az IKSZT-Faluház ebben az évben két nyertes
pályázattal büszkélkedhet.
A pályázatokból olyan programok kerülnek megvalósításra, melyek a település kulturális életének évek óta hagyományos eseményei. Így lehetőség nyílt a baki gyerekek
ingyenes táboroztatására Bázakerettyén, majd a helyi értékek gyűjtésére alakult ifjúsági
csoport tagjai egy hetes, szintén ingyenes napközis táborban vettek részt. A programsorozat az év során tovább folytatódik.
Ezáltal az egyesület szeretné minél több baki fiatallal megismertetni tevékenységét,
azzal a nem titkolt céllal, hogy a jövőben aktív tagként köszönthessük őket közösségünkben.

Tehetséggondozó tábor
Bázakerettyén
Egy hetes tehetséggondozó táborban vettek részt a
baki néptáncot kedvelő fiatalok. A program
résztvevői alsó és felső tagozatos iskolások voltak.
A tábor során a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes két tagjának közreműködésével somogyi
és dél-alföldi táncokkal ismerkedtek a fiatalok,
valamint betekintést nyertek a tájegységekhez
tartozó hagyományokba, népdalkincsekbe és motívumvilágba. A táborban megtanult táncokat a Pántlika Fesztiválon megtekinthetik az érdeklődők.
Figyelembe véve a gyerekek egyéni teljesítményét
egy-egy tánctípusnál lehetőséget kaptak az egyéni
táncok gyakorlására. A programban szerepeltek
népi kézműves foglalkozások is, melyek keretében
gyöngyöt fűztek, raffiáztak, hímeztek. Ezen kívül
sor került az előző években már sikert aratott tábori
póló festésére, de volt esti csillagkeresés elemlámpával, szalonnasütés, tábortűz…
A sokszínű, változatos program jó lehetőséget adott
a közösség fejlesztésére, és nagymértékben
hozzájárult a tábor jó hangulatához. A vidáman
együtt töltött napok után a táborozók élményekkel
gazdagodva tértek haza.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő és az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet által kiírt Nemzeti Tehetség Program
keretében valósult meg, melyen a baki Kistermelők
Baráti Egyesülete nyert támogatást, akik eddig is
nagy hangsúlyt fektettek a helyi hagyományok és
népi kultúra ápolására.

BAK-TÁRogató
Honi Strázsa - napközis tábor

Barátaink Adelzhausenből

Poros pléhdoboz, kopott üvegpikszis, megannyi
elhagyott emlék a múltból.
Mielőtt azt gondolnánk, hogy a távol és
közelmúlt történetei nem találnak értő fülekre
vagy látó szemekre, meg-nyugvásként leszögezhetjük - már megszületett az a generáció, aminek
tagjai tátott szájjal hallgatja Tóth Pista bácsi,
Knausz Zsuzsa néni meséit a gyerkko-rukról és a
falu legendáiról. Ugyanis ez történt Bakon. Él itt
és Sárhidán másfél tucat gyerek, akik nem
hagyják feledésbe merülni ezen kincseket. Ők
amolyan helyi strázsamesterek.
Az értékmentés a Kistermelők Baráti Egyesületének és az IKSZT Faluház szervezésében öt
napos nyári napközis tábor keretében folyt.
A résztvevők több tárgyi emléket is feltérképeztek a faluban, mely által bővült a helyi értéktár.
Emellett meghívott idős emberek (Tóth István,
Knausz Zoltánné, Hajas Tibor, Kovács Lajos)
elbeszéléseit hallgatva ízelítőt kaptunk a papír és
tinta alapú “letűnt” világból.

Történt egyszer, hogy a Baki Pántlika Néptáncegyüttes tagjaiból, sárhidai és bocföldei táncosokból
alakult Válicka Gyöngye néptánccsoport képviselte
hazánkat a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon.
Azóta 4 év telt el. Ám a magy ar táncosok és az őket
elszállásoló adelzhauseni családok között az
esztendők során jó baráti viszony alakult ki, s ezt a
kapcsolatot igyekeznek évről évre egyre szorosabbá
fűzni. Adelzhausen lakói idén – 2011 óta másodszor
– látogattak el Magyarországra, és egy hosszú hétvégét töltöttel el Bak, Sárhida, Bocfölde településeken
június 4-e és 7-e között. Az ismételt találkozás és a rég
nem látott arcok sok szép emléket idéztek fel sokukban, hisz valamennyi családnak már személyes baráti
kapcsolata alakult ki egymással.
A német vendégeket itt tartózkodásuk első estéjén a
baki hegyen finom, magyaros vacsora várta. Nagy
sikert aratott az IKSZT- Faluház munkatársai által
készített többféle ízesítésű házi rétes, amelyet kemencében sütöttek meg az este folyamán. Így a frissen
tálalt finom rétes szinte pillanatok alatt elfogyott az
asztalokról. Köszönet érte – ezúton is – Balatoni
Zoltánnak, aki a kemencét biztosította és a sütésben
segédkezett.

A Kistermelők Baráti Egyesületének vezetősége
meghívja tagjait és minden érdeklődőt a Baki hegyen tartandó
Programok:
Szakmai értékelés

(évjárat, növényvédelmi tapasztalatok)
Tamás Béla pincéjének udvarán.

Ideje: 2015. 07. 18. (szombat 15 óra)
Találkozás: A hegykapunál a Margit ligetben

Előzetes a VI. Pántlika Fesztivál és a Falunap programjából:

„Szakmai délutánjára”

Vendégek:
Dr. Pálfi Dénes - kertészmérnök,
Dr. Kántor Mónika - borász

Néhány hegyi birtok megtekintése

Vacsora és mulatás

A hangulatos estét követően, másnap a bajor vendégek
szervezett kiránduláson vehettek részt. Az egész napos kiruccanás alatt bejárták a Balaton-felvidék, Tihany, Balatonfüred,
Salföld, Balatongyörök környékét. A következő nap is jó
programokkal telt: minden vendég az őt elszállásoló családdal
töltötte a napot. Többek között kirándultak, túráztak, strandoltak, jól érezték magukat. A vidám délutánt követően pedig
búcsúvacsora várta őket a Faluházban. Az est során a Baki
Pántlika Néptáncegyüttes gyermek csoportja német tolmácsolással adta elő Kecskekereső című táncát, őket az ifjúsági
csoport műsora követte. A fellépők sorát az Orfeum
Vándorszínpad operett gálaműsora zárta, amely nagy sikert
aratott. A búcsúest további része is jó hangulatban telt, erősítve
ezzel a jó kapcsolatot a magyar és bajor települések között.
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BAK

A rendezvényre környékbeli
szőlősgazdákat és a szlovéniai Pincéről
érkező vendégeket is várjuk.

Részvételi díj: 1500 Ft.

Tartalmazza a gravírozott poharat is.

Augusztus 15-én megrendezésre kerülő VI.
Pántlika Folklórfesztivál és Kézműves Vásár
fénypontja a 25 éves együttes jubileumi műsora
lesz.
Az elmúlt negyed évszázad megünneplésére
külön műsorral készülünk, melyre nemcsak az
aktív táncosokat, hanem az egykori, ill. az
alapító tagokat is várjuk. Lesz felvonulás táncosaink és meghívott vendégeink részvételével
(közreműködik
a
miskolci
Rézdudás
rezesbanda), népi játszótér és egész napos
dínom-dánom, mesejáték a budapesti
Görömbő Kompánia előadásában.

Augusztus 16-án, a FALUNAP programjában szerepel Ihos József humorista, és Daavid , akit a Nóta
TV műsorából ismerhetünk. Az Orfeum
Vándorszínház iden Lukács Anitát a Budapesti
Operettszínház primadonnáját hozza el nekünk.
A programhoz kapcsolódó terménykiállításhoz a
hagyományoknak megfelelően várjuk a zöldségeket, gyümölcsöket, szőlőt, virágot, befőtteket,
savanyúságokat!
A kiállításra az anyagokat augusztus 14-én (péntek)
délután várjuk.

