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BEVEZETO

A  mai kor embere igényli a  kézzel fogható, de talán méginkább az egy kat-
tintással elérhető bőséges és érthető tájékoztatást. Az idei évben ezért mi is úgy 
döntöttünk, hogy csatlakozunk az információáradathoz, és egy megújult, bővebb 
programfüzet segítségével ismertetjük, népszerűsítjük a fesztivált és fellépőinket.
Idén már tizenharmadik alkalommal rendezzük meg az Alsószeli Jurtanapok Kul-
turális Fesztivált és Nyári Szabadegyetemet, tehát már sokan ismerik, és azt is tud-
ják, miről szól. Nekik és a hozzánk első alkalommal ellátogatóknak készítettük ezt 
a kiadványt.
„A  régmúlt dicsőségére, Őseink tiszteletére.” – Mottónkhoz igazodva idén is 
a hagyományápolásé a főszerep. Értékrendünk alapján alakult ki az idei program 
is, melynek segítségével a  legkisebbektől a  legidősebbekig mindenkinek 
lehetőséget nyújtunk a szabadidő tartalmas eltöltésére. Kínálatunk bőséges, ezért 
reméljük, a JurtaLap segít abban, hogy mindenki megtalálja az ízlésének leginkább 
megfelelő koncertet, előadást, kiállítást, vagy bármilyen más kikapcsolódási 
formát, amely fesztiválunkon leginkább felkelti érdeklődését.
Jó olvasgatást kívánok mindenkinek! Találkozzunk a XIII. Alsószeli Jurtanapokon!

Francisti László
a Zele törzs vezére
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XIII. ALSOSZELI JURTANAPOK KULTURÁLIS 
FESZTIVÁL ÉS NYÁRI SZABADEGYETEM PROGRAMJA

A műsorszámokról bővebb információt a Jurtanapok „ki-kicsoda” című rovatunk-
ban találnak a kedves érdeklődők.

2017. június 30. 

15.30 – A Gyermekudvar megnyitása, a szalma-
vár bevétele

16.00 – Szőlőszem Kálmán – mesedélután Écsi 
Gyöngyivel

17.30 – A Jurtanapok hivatalos megnyitója, 
a törzsi zászló felvonása – Francisti Erzsébet, Francisti László és 
Kovács Lajos, Alsószeli polgármestere

18.00 – A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes, az alsószeli Kisvarsás és Apróvar-
sás, valamint a Bicskás zenekar közös műsora

19.30 – Előadás a nagyjurtában: MÁSIK – bemutatkozik a Márai Sándor Írói Kör
19.30 – Az Agyagbanda Együttes a vadászházban – zene és táncház
20.30 – A Góbé zenekar koncertje
22.00 – Tűzugrás Écsi Gyöngyi vezetésével
23.30 – A Zorall zenekar koncertje

2017. július 1. 

12.00 – Gyülekező
12.30 – Felvonulás a Lapostól a Millenniumi Emlék-

műhöz, Felvidék legnagyobb kopjafájának 
avatása

13.00 – Műsor a vásártéren – Memento Mori
14.00 – Gyermekdélután – Csani és Janó középkori komédiások
15.00 – Előadás a nagyjurtában: Grandpierre Atilla előadása a 907-es pozsonyi 

csatáról
15.00 – Gyerekjóga a Ringató jurtában Szabó Tímea és Kiss Csilla vezetésével 
 (3 év felettieknek)
16.00 – Ringató foglalkozás Cséfalvay Ivettel a Ringató jurtában 
16.00 – Lovagi torna a 907-es pozsonyi csata emlékére – Vermes törzs, Memento 

Mori, Krekács Zoltán lovas solymász, Kiss Péter lovasíjász
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18.00 – Az Expired Passport és Török Ádám közös koncertje
19.30 – Előadás a nagyjurtában: Sudár Balázs és Petkes Zsolt akadémikusok 

előadása: „Hol fészkel a turulmadár? – Az őstörténet kutatásának útvesz-
tői” 

20.15 – Az Agyagbanda Együttes a vadászházban – zene és táncház
21.30 – GESZTI – Létvágy koncert
23.30 – 04.00 – Esti vigadalom a ZSEB együttessel

2017. július 2. 

10.00 – Ökumenikus istentisztelet
12.30 – Hétpróba – ügyességi vetélkedő gyerekeknek
13.30 – „Alattam a föld, felettem az Ég” – Écsi 
Gyöngyi és Alt István koncertje a helyi evangélikus 
templomban
14.30 – A Misztrál zenekar gyermekkoncertje

15.45 – Az Alsószeli Magyar Dalkör és a Bicskás zenekar közös műsora a kisszín-
padon

16.45 – Ringató foglalkozás Vadai Henriettával a Ringató jurtában
16.45 – Lovagi torna az 1849-es peredi (elővéri) csata emlékére – Brázik törzs, 

Vermes törzs, Zele Baranta
18.15 – A Cimbaliband zenekar koncertje Danics Dórával
19.45 – Előadás a nagyjurtában: 
 Puskás Tünde: „A szomszéd kertje mindig zöldebb“ – A finn, a svéd és 

a helyi iskolák, iskolarendszerek összehasonlítása
21.00 – A nyereményjáték fődíjának sorsolása, zárszó és a törzsi zászló levoná-

sa – Berényi József, a Jurtanapok védnöke és Francisti László, a fesztivál 
főszervezője

21.10 – A Parno Graszt zenekar koncertje

Állandó programok:

• Jurtanapi nyereményjáték – sorsolás vasárnap este
• Zene és táncház különböző helyszíneken – Agyagbanda Együttes
• Csani és Janó középkori komédiások
• Kiállítások:
 - Pénzérmék Szencről és környékéről – a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság 
   és a Szenci Városi Múzeum kiállítása a buszmegállóban
 - Szarka Gabi pasztellképeinek kiállítása a buszmegállóban
 - Kisállat-kiállítás – Szlovák Kisállattenyésztők Felsőszeli Alapszervezete
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 - A Nimród Vadászegyesület kiállítása a vadászházban
 - Kiállítás Vermes István faragványaiból a vadászházban
• Képzőművészeti alkotóműhely
• Gyógyító jurta:
 - Antalics Péter
 - Farkas Zoltán
 - György Csaba
 - Herencsár Viktor
• Borudvar:
 - Molnár Kézműves Borászat – Nádszeg
 - Sauska Pincészet – Villány, Tokaj
 - Víno Helen – Negyed
 - Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet – Villány
• Kávé- és teaház
 - Vén Diófa Vendéglő – Vezekény
• Gyermekudvar
 - Attrakció – népi játékok
 - Ringató jurta
 - kézműves foglalkozások
 - 72. sz. Szent Lőrinc Cserkészcsapat Felsőszeli
 - szalmavár, végtelen festővászon, játékok, vetélkedők
• Kézművesek utcája
• Íjászat, lovaglás, kocsikázás
• Faloda, Hörpintő, Serelde, Kemence
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AZ ALSOSZELI JURTANAPOK ELSO KÉZBOl 

A  XIII. Jurtanapok előtt azon gondolkodtunk el, vajon tudjátok-e, milyen ezt 
a  fesztivált szervezni, milyen részt venni a  megvalósításában. Hiszen van, aki 
a programokért, van, aki a lepényekért, de van, aki „csak” magáért a hangulatért 
látogat ki a  Jurtanapokra. Viszont már több mint száz ember önkéntes alapon 
végzett munkája szükséges, hogy a rendezvény a mostani formájában működjön. 
Szerencsére évről évre többen gondolják úgy, hogy a szórakozás mellett segítenek 
is a megvalósításban. Emellett nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik évek óta 
szórakoztatják a  fesztivál közönségét, és még mindig ugyanolyan lelkesedéssel 
jönnek a Jurtanapokra.
Több tagunkat, segítőnket, fellépőnket kérdeztünk meg arról, hogy milyen érzés 
a  sűrűjében lenni, hozzátenni egy kicsit (vagyis inkább rengeteget) a  fesztivál 
hangulatához, létrejöttéhez. Olvassátok hát ezeket a tenni akarással, élményekkel 
teli sorokat! Éljétek át, milyen a „másik oldalon”!

Molnár Bálint – aki barátokat és kultúrát talált
„Először 2007-ben, a  III. Jurtanapokon voltam az egyik osztálytársamnak hála, 
ekkor az íjászat fogott meg leginkább. 
2008-ban már, mint félig-meddig fesztiválozó és íjásztató vettem részt , 2009-
ben már jurtát építettem a Laposon, sőt, már barantáztam is. 2010-ben már volt 
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néptánc meg tűzfújás, építőtábor és megannyi fellépés.
2013-ig „csak“ az építőtáborban segítettem, továbbra is íjásztattam, barantáztam, 
felléptem néptánccal, segítettem ott, ahol kellett. Majd 2013-ban, azaz a  IX. 
Jurtanapokon először beálltam a  csap mögé, tehát szép lassan beépültem 
a bandába.
Egyre többet tettem hozzá a fesztiválhoz, hiszen eleinte csak érdekelt, majd hobbi 
lett, most meg már nem tudok neki annyi időt szentelni, mint szeretnék. 
Hogy mit adott nekem a  Jurtanapok? Leginkább (és remélhetőleg) egy életre 
szóló barátokat, egy társaságot, ahová tartozhatok és olyan teret/lehetőséget, 
ahol a  saját kultúrámból adhatok ízelítőt. A  Jurtanapok teljesen átformált, 
megváltoztatott, neki hála nem lettem pamacsfejű nyámnyila gyerek, hanem 
helyette a  lovaglás, a  néptánc, a  harcművészetek, a  magyar kultúra kezdett el 
érdekelni. Ja, és ma már a Zele törzs tagja vagyok. ☺”

Kosinszky Dóri – akit nagyon gyorsan 
beszippantott a  légkör
„Először Jurtanapokon kb. öt évvel ezelőtt 
voltam, és már akkor elvarázsolt a hangulata 
ennek a  három napnak. Az emberek 
barátságos hozzáállása, és hogy itt mindig 
találkozom rég nem látott ismerősökkel. 
Aztán hallottam arról, hogy van lehetőség 
beállni a  szervező-segítő önkéntesek közé, 
és úgy gondoltam, hogy ez egy újabb 
lehetőség sok jó ember megismerésére. 
Rájöttem, hogy nagyon nagyszerű látni a sok 
boldog embert, aki önfeledten szórakozik, 
és azt érezni, hogy egy kicsit neked is 
köszönhető ez az egész. Amit szeretek még, 
az az építőtábor hangulata. Amikor egy hét 
alatt a  sok minden összeáll egy egésszé, 
közben meg még jól is érzem magam.”

Francisti Erzsébet – a fakanalak réme, a Jurtanapok „édesanyja”
„Az elején nem úgy indult, hogy mi konkrétan Jurtanapokat fogunk szervezni… 
Volt egy nagyon jó baráti társaság, akikkel úgy gondoltuk, hogy lemegyünk 
a Laposra az akkor már meglévő jurtánkkal a Falunapok keretén belül, aztán mi 
így fogunk bulizni és főzni saját magunknak. Csodával határos módon rengeteg 
néző gyűlt körénk, és azt is megkérdezték, ehetnek-e a  főztünkből. Ez adta 
meg a  löketet ahhoz, hogy folytassuk, fesztivállá alakítsuk a dolgot. Ez volt a 0. 
Jurtanapok. Hogy miért csinálom már tizennégy éve lelkesedve? Visz magával, 
sodor, nem lehet abbahagyni. Már szeptember után kezd mocorogni a fejemben, 
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mi lehetne jövőre. Ez egy életforma, egy életstílus, ami nekem bejön, magával 
ránt. Nem tudom, hogy mi történne, hogyha nem csinálhatnám.”

Puskás Margit – mindenki Gita nénije, a lepénysütés mestere
„Az első Jurtanapok alkalmával, mondhatni törvényszerűen kerültem bele 
a  csapatba, hiszen a  fiam volt már akkor is az egyik szervezője a  fesztiválnak. 
Úgy alakult, hogy a  kemence mellé álltam, és valahogy ottragadtam. Egyfajta 
kikapcsolódás ez számomra, egy összeszokott baráti társasággal, öregebbel, 
fiatalabbal együtt dolgozni. Gondolkoztam már azon, hogy talán fél napot sem 
tartózkodnék a Jurtanapokon, ha csak vendég lennék, mert már természetessé 
vált az itteni munka. Mikor az unokák már nagyobbak voltak, akkor osztottam be 
úgy, hogy egy estém szabad legyen. 
Amiről még érdemes beszélni, az a sokat emlegetett VII. Jurtanapok, amikor az 
időjárás nem igazán kedvezett nekünk, ez a  vendégek számán is meglátszott. 
A  lepényért viszont ekkor is sort álltak. A végén már esőkabátban, sínadrágban 
voltunk, de az emberek mégis sorakoztak, mert mindenki vitte haza a lepényeket.
Ezt az egészet nem tanulni kell, sőt nem is lehet, hanem ami mindenképp 
szükséges, az a vonzalom, akarat és a kitartás.”
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Francisti László – A Zele törzs vezére
„Mindig is érdekeltek a  régi dolgok, és 2000-ben találkoztam Vermes Istvánnal 
Budapesten egy kiállításon, ahol ő mesélt az íjakról, harcművészetről. Végül ez is 
motivált, és vettünk egy íjat. Bár még nem volt tapasztalatunk, mégis hozzáfogtunk 
egy jurta készítéséhez. Tudtuk, hogy ügyesek vagyunk, és meg tudjuk csinálni. 
Az első „öregjurta” már át is van csinálva, hiszen azóta már sokat láttunk, sokfelé 
jártunk, például Mongóliában. Most pedig már van öt jurtánk, ebből kettő mongol 
és három saját építésű.
A  baráti társaság, mely végül elkezdte szervezni a  Jurtanapokat a  Zele törzs 
nevet kapta. Az ötlet, hogy törzs legyünk, a lovasíjász Vermes törzstől származik, 
akik szintén a  fesztivál visszatérő fellépői. Sőt, azóta már én is a  csapatukba 
tartozom. És mivel hagyományőrzésről van szó, a névnek kapcsolódnia kell a falu 
hagyományaihoz is, ezért törzsünknek a  Zele nevet adtuk, hiszen ez Szeli első 
ismert megnevezése. Ma a törzsnek kb. 50 tagja van, ebből majdnem 10 gyerek 
már ’született’ Zele törzstag. 
Magáról a  Jurtanapokról talán már kijelenthetem, hogy bekerült a  köztudatba, 
és valami jót, színvonalat képvisel. Szerencsére nagyon jó híre van. Aki nem 
volt még itt, de hallott róla, az is azt mondja, hogy minőségi rendezvény, ahová 
mindenképp el kéne látogatni. Úgy gondolom, fesztiválunk összefog egy réteget, 
akiknek hasonló az értékrendje, hasonlót jelent számukra a jó, igényes rendezvény 
fogalma. Sokan mondják, hogy azért jönnek, mert találkoznak régi ismerősökkel, 
volt diáktársakkal. 
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Az az igazság, hogy ennyi év után más, miénkhez hasonló jellegű rendezvényeken 
nem nagyon tudok (tudunk) jelen lenni úgy, hogy nem hasonlítom a Jurtanapokhoz. 
Nemrég voltunk egy rendezvényen, ahol megpróbáltunk „csak” fesztiválozni, de 
nem nagyon sikerült, itt is megnéztünk például egy lehetséges fellépő zenekart, 
ismerkedtünk más hagyományőrzőkkel, akik később akár a Jurtanapok vendégei 
is lehetnének.
Hogy miért csinálom még mindig? Olyan ez, mint mikor az embernek van egy 
gyereke. Azt se lehet csak úgy egyszerűen „abbahagyni”, van és kész. ☺”

Zsapka Attila – 11+1 Jurtanapok a színpadról
„Pontosan tizenegy alkalommal 
zenéltük már végig a Jurtanapok 
szombat éjszakáját. Tehát az első 
kivételével eddig minden alka-
lommal volt ZSEB buli.
Csodálatos érezni, hogy sze-
retik az emberek (szervezők és 
közönség egyaránt), és hogy im-
máron tizenkettedik alkalommal 
is bizalmat szavaztak nekünk.
Emellett óriási fejlődést látok. 
A  Kor-Zárral az elsőn is fellép-
tem. Azóta fejlődött a  színpad-
technika, a fellépők listája is évről 
évre színesebb, és óriásira nőtt 
az érdeklődés a  fesztivál iránt, 
hiszen rengetegen látogatják.
Nagyon szeretek ott lenni, és ha 
tehetem, belenézek a programok-
ba is, mert nagyon szimpatikus az 
az értékrend és színvonal, amit 
a  Jurtanapok programkínálata 
évről - évre nyújt. Mindig fan-
tasztikus a  hangulat, számomra 
nincsenek üresjáratok.”

Ha vannak Nektek is olyan élményeitek, melyet megosztanátok a Jurtanapokkal 
kapcsolatban, akkor ne habozzatok! Ragadjatok tollat, billentyűzetet, és írjatok 
nekünk! Hiszen a látogatók és a segítők véleményére is kíváncsiak vagyunk.
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JURTANAPOK „KI-KICSODA”

Már átböngészted a  programot, de több fellépőről az égvilágon semmit nem 
tudsz? Akkor hát olvass tovább, hogy kedvet kapj mielőbb! Rangsorolni nem 
tudjuk a programokat, koncerteket, ezért inkább ábécésorrendbe rendeztük, így 
talán könnyebbé válik az információkeresés is.

Agyagbanda – Hogy is 
nevezhetnénk őket másképp, 
mint utcai mulattatók, akik 
a  muzsikájukkal kitöltenek min-
den csendesebb percet!? Tar-
tanak táncházat a  vadászház-
ban, de ha keringőzni támad 
kedve valakinek, hát üsse kő, 
húzzák a  talpalávalót ahhoz is. 
A  hab a  tortán, hogy mindezt 
szélesen mosolyogva művelik, 
így mindenkinek kedvet csinálva 
a mulatásra bárhol és bármikor!

Alsószeli Magyar Dalkör – 
48 év, több száz népdal és nóta, 
számtalan fellépés, annál is több 
gyakorlással eltöltött óra. De amit 
nem lehet számokban kifejezni, 
az a magyar kultúra iránti szeretet, 
amely majd fél évszázad után 
sem hanyatlik. Vezetőjük Szabados László, aki még mindig töretlen lelkesedéssel 
egyengeti az idősebbek és fiatalabbak útját elmaradhatatlan hegedűje segítségével 
a muzsika ösvényein. A Jurtanapokon vasárnap délután lépnek fel a kisszínpadon.

Alsószeli Kisvarsás és Apróvarsás Néptáncegyüttes – A Varsás 2003-
ban alakult a  falu fiataljaiból Szabados Kati vezetésével. Jelenleg két csoportja 
működik, az óvodásokból álló Apróvarsás és az iskolások csoportja, a Kisvarsás, akik 
pénteken állnak a színpadra. Az elmúlt években rengeteg gyermek ismerkedett itt 
meg népi játékokkal, a néptánc alapjaival és szerette meg a hagyományápolás 
ezen formáját. Ez a  csoport a  bizonyítéka annak, hogy ha már gyermekkorban 
megismerkedünk a  népművészettel, akkor az feltehetően az egész életünkre 
hatással lesz. Ezt igazolja az is, hogy sok fiatal, aki a Varsásban kezdte „pályafutását”, 
ma, Alsószelitől távol is néptáncol, életformájának tekinti a folklórt.
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Bicskás zenekar – A  felsősze-
li zenekar olyan népzenészekből 
áll, akik szinte az anyatejjel szívták 
magukba a népi kultúrát, a gyönyörű 
dallamokat. A Jurtanapokon a helyi 
formációkat kísérik, pénteken a Kis-
varsást és az Apróvarsást, vasárnap 
pedig az Alsószeli Magyar Dalkört. 
De ne csodálkozzunk, ha „műsoron 
kívül” hajnaltájt is meghalljuk és 
meglátjuk őket. Gyorsan menjünk 
közelebb, hiszen percek kérdése, és 
körülveszik őket a még éber táncos 
lábú vendégek!

Cimbaliband zenekar koncertje 
Danics Dórával – Magyar nép-
zene, világzene, a balkáni életérzés, 
feldolgozások – ez az, amit a zenekar 
Unger Balázzsal és a  cimbalommal 
a  középpontban nyújt. Ők az „újra-
hasznosítás” mesterei, ezt a Recycle 
című új lemezük is bizonyítja, ahol 
a  magyar népzene egy teljesen 

új hangzással, olyan „cimbalibandesen” 
szólal meg a  saját szerzemények mel-
lett. És ne feledkezzünk el a  zenekar új 
énekesnőjéről, az X-Faktor-győztes Danics 
Dóráról, aki a  zenekar női energiáját tes-
tesíti meg gyönyörű erős hangjával.

Csani és Janó középkori komédiá-
sok – A két legény a fesztivál helyszínén 
is szórakoztat minket akrobatikus mutat-
ványaikkal, kedves történeteikkel. Szom-
bat délután a  Gyerekudvarban övék 
a főszerep.

Écsi Gyöngyi – Ő az, akinek mindig van 
a tarsolyában egy szép mese, egy kedves 
dal, amellyel visszahozza rohanó világunk-
ba a  régiek nyugalmát, bölcsességét. Az 
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idei Jurtanapokon többször is találkozhatsz vele. Először pénteken a Gyermekud-
var megnyitása után tart Mesedélutánt, majd az esti Tűzugrást vezeti. Vasárnap 
pedig az evangélikus templom hűvösében ad koncertet a kora délutáni órákban. 

Előadások a nagyjurtában – Idén a  nagyjurtába költözik többek között 
a  magyar történelem és a  kortárs irodalom. Péntek este a  Márai Sándor Írói 
Kör, vagyis a  MÁSIK mutatkozik be a  nagyjurtában. Fiatal írók, költők, akik az 
egyetemes magyar irodalmat ápolják és művelik határok nélkül. Líra, próza, Slam 
Poetry – ha bármelyiket is szereted, esetleg kíváncsi vagy, mi is ez az utolsó furcsa 
kifejezés, akkor gyere! Mert igen, a magyar irodalom nem csak a tankönyvekben 
létezik, hanem még ma is él, pezseg a lelkes fiatal költők és írók által. Aki pénteken 
a  nagyjurtába érkezik, az láthat élő szerzőt, aki felolvassa művét, (talán) nem 
rendelkezik kipödörített bajusszal, és garantáltan nem fekete fehér fényképről 
kacsingat ránk büszkén. 
Grandpierre Atilla csillagász és énekes egy személyben. Édesapja (Grandpierre 
K. Endre) nyomdokain járva őstörténeti kutatásokat is végez. Szombati előadása 
is ebben a  témában zajlik majd. Többet megtudhatunk a  pozsonyi csatáról, 
a  honfoglalás korabeli életről. „Fő őstörténelmi kutatási területei: a  Kárpát-
medence és az eurázsiai síkság népeinek őstörténelme, műveltségtörténelme, az 
emberiség őstörténelme, az őskor tudománya, filozófiája, művészete, a „mágikus 
gondolkodás” (Grandpierre K. Endre által felfedezett és meghatározott) fogalma 
és kutatása, a mágusok szerepe az őstörténelemben, a székelyek őstörténelme, ősi 
ünnepeink feltárása, társadalomelmélet, az őskor és az ókor oktatási rendszerei. 
Tagja a Zürichi Magyarok Történelmi Egyesületének (ZMTE).”
Sudár Balázs és Petkes Zsolt egyenesen a Magyar Tudományos Akadémiáról, 
a  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetéből érkeznek 
hozzánk szombat este. Közösen adták ki a  magyarok őstörténetéről szóló 
könyveiket, többek között a  honfoglalók megtelepedéséről, fegyverzetéről, 
viseletéről. Mindezekről úgy adnak elő, hogy senki se vesszen el az évszámok 
útvesztőjében, követni tudja a gondolatmenetüket. Szombat este őket láthatjuk 
és hallhatjuk a nagyjurtában. 
Puskás Tünde PhD. a  svédországi Linköpingi Egyetem tanára, aki haza még 
mindig Alsószelibe jön. Kutatási területe arra irányul, hogy az óvodákban a svéd 
kulturális örökségeként kezelik-e a  protestáns vallást. Iskolás gyermekei mind 
tökéletesen beszélnek magyarul, svédül és angolul is. „A szomszéd kertje min-
dig zöldebb” című előadásából megtudhatjuk, miben térnek el és hasonlítanak 
a svéd a finn, illetve az itteni iskolák, melyek elégítik ki leginkább a gyermekek 
igényeit. Tünde, mint édesanya, akinek a gyerekei Svédországban járnak iskolába, 
de maga itthon végezte iskoláit, egyetemi tanár, akinek szakmai betekintése van 
eme rendszerekbe, egy teljes mértékben többnyelvű család tagja tényleg első 
kézből szolgáltat információt. Hogy kedves, közvetlen, jó beszélgetőpartner, az 
már csak a ráadás.
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Expired Passport – A  felvidéki fellépők sorát erősíti az 1998-ban alakult 
zenekar, akik az évek során kialakították saját stílusukat a hard rock irányvonala 
mentén. Több tagváltáson estek át, de a  hangzás az a  régi, melyhez a  zenekar 
történetében nem először hozzájárul Török Ádám is. 

Felvonulás – Ha a péntek este reggelig tartott, talán még akkor is tudsz társulni 
hozzánk szombaton 12:30-kor a  Laposon, hogy együtt induljunk a  Milleniumi 
Emlékműhöz. Lovasok, zenészek, táncosok, barantások és minden csatlakozni 
vágyó együtt vonul át a  falun, hogy a  kopjafák mellett az emlékmű tövében 
múltunk dicsőségére, őseink tiszteletére elhelyezze a  koszorút. Mivel falunk 
most ünnepli első írásos említésének 800. évfordulóját, ezért idén egy 8 méteres 
kopjafát állítunk a Milleniumi Emlékmű mellett, mely minden bizonnyal Felvidék 
legmagasabb kopjafája lesz. Mindezek után a  vásártéren a  Memento Mori 
bemutatóját tekinthetjük meg.

GESZTI – Ha kimondjuk ezt a szót, mindenkinek van legalább egy dalrészlet, 
egy rím, vagy az X-Faktor mentorság, ami beugrik. Tavaly újabb szövegek, 
dallamok csatlakoztak a klasszikusokhoz, mert a Rapülők, a Jazz+Az és a Gringo 
Sztár után GESZTI néven új zenei projektjét indította útjára Geszti Péter. 
Az új lemez címe: LÉTVÁGY. A koncert azoknak szól, akik szeretik a Rapülőket, 
a  Jazz+Az-t, mert az új dalok visszaidézik a  korábbi hangulatokat, csak friss 
köntösben.
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A  Jurtanapok nagyszínpadán, szombat este az új album dalai mellett, 
felcsendülnek a klasszikus Rapülők, Jazz+Az és Gringó Sztár dalok válogatása 
is. 

Góbé zenekar – A  2007-ben alakult zenekar csupa fiatal tagja sajátosan – 
egyértelműen fantasztikusan – adja át és hozza divatba a  népzenét. Világzenei 
köntösbe csomagolva, de mégis teljesen egyéni módon közvetítik ezt 
a  gyönyörűséget, de lelkesen muzsikálnak táncházakban is. Péntek este, mikor 
már pislákolnak a Csillagok, Kodályosan szól majd a zene a színpadon. Ez van! 
Gyertek! ☺
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Lovagi torna – Szombaton és vasárnap délután is lovagi tornát tekinthet meg 
a kedves nagyérdemű. A szombati a 907-es győztes pozsonyi csata, a vasárnapi az 
1849-es peredi (elővéri) csata emlékére kerül megrendezésre. 
Közreműködő hagyományőrző csoportok:
Vermes törzs (Gúta)
Brázik törzs (Szomód, Sólyomvölgy)
Kiss Péter (Nagy törzs, Székesfehérvár)
A  fenti törzsekbe tartozó lovasíjászok mind a  Kassai Lovasíjász Iskola tagjai. 
Lélekben és már-már testben is eggyé válnak lovukkal, fegyerükkel, a  vessző 
pedig suhanva célba talál. A  törzsek tagjai a világelső lovasíjászok sorát bővítik, 
így biztosak lehetünk benne, hogy lélegzetelállító látványban lesz részünk (idén is).
Memento Mori (Csehország) – Ez a  hagyományőrző csoport még 1992-ben 
alakult, azóta folyamatosan bővítik repertoárjukat. Harcművészeti bemutatójuk 
feleleveníti a  reneszánsz, klasszicista és barokk lovagi hagyományokat. Korhű 
ruhák és fegyverek teszik még érdekfeszítővé produkciójukat. Idén a felvonulás 
során a vásártéren is az ő bemutatójukat csodálhatják az egybegyűltek.
Krekács Zoltán – lovas solymász – A  lovas solymászat kultúránk mára 
elhomályosult alappillére. Harmónia ég és föld között, melynek középpontjában 
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ott az ember, aki összhangot teremt az állattal, szoros, kölcsönös bizalomra építve. 
Zele Baranta (Alsószeli)
Tolma Baranta (Révkomárom)
De mi is ez a fura szó? Baranta? Jelentése fegyveres vetélkedés, megmérettetés. 
Ma a történelmi magyar harci kultúrából, hagyományokból merítő harcművészeti 
stílus, melynek elengedhetetlen kelléke az íj, az ostor, a szabja és a bot. 
Dětská jezdecká škola (Občanské sdružení Šemík) – Řicmanice
Gyermek-lovasiskola (Šemík polgári társulás) – Řicmanice (Csehország)
A  řicmanicei lovasok évek óta baráti kapcsolatot ápolnak a  Zele törzzsel. 
Lovasiskolájuk 1994 óta működik, gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt 
foglalkoznak. Táborokat szerveznek, bemutatókat tartanak, többek között 
hipoterápiával is foglalkoznak. A  természet közelsége, a  lovakkal való 
kommunikáció az alappillére munkásságuknak. 

Misztrál zenekar Álomkófic gyermekkoncertje – A  zene és a  költészet 
összefonódása népzenei alapokra építve. A  magyar kultúra legszebb eleminek 
egy teljes egésszé gyúrása. Ők így ápolják, őrzik magyar örökségünket. 0-tól 99 
éves korig ajánlott!
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Parno Graszt – Hiteles és IGAZI a zenéjük. Ennek is köszönhető, hogy a 2016-
os A  Dal résztvevői voltak. Sokan vannak és mind elképesztően jó zenészek, 
akik autentikus cigányzenét adnak elő magyar vagy cigány nyelven. Nagyobbat 
fogunk vasárnap este mulatni, mintha bármelyik mai „mulatós”-sztár látogatna 
meg minket. Hétfő reggelre mindenkinek fájni fog a talpa, hiszen itt lesz a Muki 
fia, rávág a zongorára és mi pedig ropjuk, amíg csak bírjuk! 
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Szilas Néptáncegyüttes – Budapest XV. kerületéből, Rákospalotáról érkezik 
hozzánk az elismert együttes, akik már majd két évtizede alakultak. Jelenleg 
több mint 150 aktív tagjuk van az utánpótláscsoportokkal együtt. Szerepeltek 
a  Felszállott a  páva tehetségkutató élő adásában, kiválóan minősültek 
a  Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán, és még sorolhatnánk. Magas 
szinten őrzik a  ránk maradt örökséget, a  magyar néptáncot. A  Jurtanapokon 
péntek este találkozhatunk velük. 

Zorall – A  zenekar már 15 éve csinál zúzósabbnál zúzósabb bulikat, és most 
végre Alsószelibe is ellátogatnak a  Jurtanapok első napján. Magyar slágerek, 
popszámok rock-köntösbe csomagolva szólalnak meg a  színpadon, a  kedves 
publikum pedig boldogan randalírozik.

ZSEB – Zsapka Attila és Benkó Ákos duója felejthetetlen élményt kínál szombat 
éjszakára. Reggelig bulizhatunk, az utcabálhangulat garantált, hiszen két profi 
zenész szolgáltatja a  talpalávalót. Állhatunk a  kör közepén, kívánkozhatunk egy 
Mercedes Benz után, emlékezhetünk dédapánkra, és pár szám erejéig egy 
Tankcsapda koncerten is érezhetjük magunkat, persze csak ha elkártyáztuk 
a gyönge szívünk…

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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