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BEVEZETO

Kétfajta emberrel lehet találkozni a Csallóközben és a Mátyusföldön: azzal, aki már járt 
a Jurtanapokon, és azzal, aki még nem volt itt, de hallott róla és szeretne eljönni.
Ez is azt mutatja, hogy az elmúlt 15 év meghozta gyümölcsét, bekerültünk a köztudatba, 
ami számomra nagyon nagy öröm. A XV. Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivál és Nyári 
Szabadegyetem ragaszkodik a régi értékekhez, de a maga nemében mégis különleges lesz.
Hogy miért, az a JurtaLapban is olvasható, melyben a megszokott módon bemutatjuk 
a szereplőket és közöljük barátaink, segítőink írásait is. 
Remélem, mindenki megtalálja benne a maga számára legérdekesebb oldalakat!

Francisti László
a Zele törzs vezére, a Jurtanapok főszervezője

Kelemen Kata 
ÉVFORDULOK TESTKÖZELBOL...A CSALÁDBAN

Egy pici gyereknek 15 év elképzelhetetlenül sok idő, egy százévesnek pedig talán csak 
a tegnapot jelenti. Abban viszont biztosan megegyezhetünk, hogy nem mindegy, hogyan 
használunk ki 15 évet az életünkből, mit élünk meg és mit alkotunk ennyi idő alatt.

Kezdetben a szervezők sem sejtették, hogy a Felvidék legnagyobb kulturális fesztiválját 
hozzák létre akarva-akaratlanul. De szerencsére így alakult, és sokan az „elsők” közül, vagyis 
a  Zele törzs tagjai közül máig aktívan részt vesznek a  rendezvény megszervezésében, 
lebonyolításában. Ami talán még érdekesebb, hogy a  segítők között pedig már vannak 
olyan Zele-gyerekek, akik az első Jurtanapokon még a világon sem voltak.

Az első Jurtanapok idején én 13 éves voltam. Fogalmam sem volt arról, hogy ez egy 
életérzés lesz, hogy összehasonlíthatatlan bármely más rendezvénnyel. De azt már tudtam, 
hogy részt akarok benne venni, így segítettem mosogatni, szemetet szedni, kézművesked-
tem a gyerekekkel, majd a VIII. Jurtanapok környékén a Falodában, később a Sereldében 
és a Hörpintőben is tettem a dolgom. Kerestem a helyem a fesztivál forgatagában, és köz-
ben árgus szemekkel figyeltem, a háttérből kitanultam a programszervezés fortélyait, majd 
a pályázatírásba is belevágtam. Mindeközben talán csak egyetlen egy olyan Jurtanapok 
volt, amikor nem álltam a színpadra énekelni vagy táncolni. Így most már magam sem tud-
nám megmondani, melyik része, szeglete a legkülönlegesebb számomra. ☺

Az idei évfordulós év pedig talán senki másnak nem olyan szívmelengető, mint nekem. 
Hogy miért? Nem csak a Jurtanapok az életem része sok-sok éve, hanem a  többi évfor-
dulós formáció is. A 15 éves Alsószeli Varsás Néptáncegyüttes vezetője édesanyám, Sza-
bados Kati, jómagam pedig a kezdetektől a csoport tagja vagyok. A 25 éves Bendő is pici 
koromtól az életem része, hiszen nagybátyám, Szabados Zsolt a  zenekar fúvósa. Mindig 
is ők lesznek a  kedvenc zenekarom. És hát a  dobogó első helyét foglalja el az 50 éves 
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Alsószeli Magyar Dalkör, mely nagypapám, Szabados László vezetésével működik ilyen hi-
hetetlen régóta. Az utóbbi pár évben pedig magam is erősítem a Dalkörösök sorait. Szívből 
remélem, hogy mindhárom csoport még sokáig gazdagítja tevékenységével a Mátyusföld 
és a szélesebb környék kulturális életét.

Szabados Kati - A Varsás és a Jurtanapok

Az első Jurtanapokon még „csak” segítőként, és – a Varsással – szereplőként vettem részt. 
De ahogy az én életemet is gyökeresen megváltoztatta a fesztiválunk, a tánccsoportban is 
elkezdődött egy jurtanapos időszámítás. A második Jurtanapoktól kezdve én egyre több 
szervezési feladatot vállaltam, a Varsás pedig azóta minden évben először a Jurtanapokon 
mutatja be az új műsorát. 

Az Alsószeli Varsás Néptáncegyüttes teljes felállásban, önálló műsorral az I. Alsószeli 
Jurtanapokon mutatkozott be a  nagyközönségnek. Akkor egy évesek voltunk. Idén 
pedig, június elején, annak rendje s módja szerint meg is ünnepeltük a 15 évünket egy 
nagyszabású jubileumi fellépéssel, és nagy örömmel állunk színpadra a  tizenötödik 
„Évfordulós” Jurtanapokon is. 

Ahogy már említettem, az évek során a Jurtanapok meghatározóvá vált a Varsás életé-
ben is. Nemcsak a legnagyobb számú közönség ismert meg minket és nemcsak a legtöbb 
tapsot kaptuk, hanem nagyon sok új táncost is a Jurtanapoknak köszönhetünk. Szívet me-
lengető érzés és hatalmas öröm számomra, mikor a  Gyermekudvarban, vagy a  konyha 
környékén megpróbálnak „elcsípni” a  szülők, hogy bebiztosítsák gyereküknek a  Varsás-
tagságot. Azért, mert látták a Varsást a színpadon. Azért, mert jövőre a saját gyereküket is 
akarják látni a Varsás táncosai között a Jurtanapok színpadán. Ennek köszönhetően a Varsás 
azokat a  nehezebb időszakokat is át tudta vészelni, mikor egy-egy generáció egyszerre 
hagyta el a csoportot. Folyamatosan jöttek, jönnek az új kisgyerekek, sőt, tavaly az Ifi Varsás-
ba is beálltak olyan, nem alsószeli fiatalok, akik nagy része már segítőként részt vett a fesz-
tiválon. A jurtanapos fellépéseknek köszönhetően a Varsásnak az alsószeli tagsága jócskán 
kiegészült, a tágabb környék tíz településéről járnak táncosok a csoportba.
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A XV. Jurtanapokra a tizenötéves Varsás több mint hatvan táncost tud színpadra állítani, 
akik az Apróvarsásban, a  Kicsi Kisvarsásban, a  Kisvarsásban, az Ifi Varsásban és – nagy 
örömünkre – a régiekből összeverbuválódott felnőtt csoportban táncolnak. Az már teljesen 
természetes, hogy az idősebb táncosok a kisebb gyerekek szüleivel kiegészülve legalább 
húsztagú segítőgárdát alkotnak az idei fesztiválon is. Remélem, hogy műsorunk idén is 
nagy sikert arat. ☺

Szabados Zsolt – Bendős Jurtanapok

Hát igen, ez is eljött. A Bendő zenekar a Jurtanapokon ünnepli 25. szülinapját. 1994… 
Jó régen volt… Pontosan 25 éve annak, amikor megalakult a Bendő a  felsőszeli Mátyus 
Néptánccsoport kísérőzenekaraként. 1995-ben kibővült, és elnyerte mai felállását: Bugár 
Zoltán prímás, Mészáros Sándor brácsás, Molnár Imre bőgős, Mórocz Gyula cimbal-
mos és nem utolsósorban jómagam, Szabados Zsolt fúvós. Hogy mivel telt ez a negyed 
évszázad? Hát szerencsére jó sok zenéléssel, sok-sok koncerttel szerte Európában, vala-
mint tánccsoportok kíséretével. Állandó kísérő zenekara vagyunk a körmendi Béri Balogh 
Ádám Táncegyüttesnek, és hogy kissé dicsekedjek is, nemrégiben Vas Megye Önkormány-
zata is elismerte a munkásságunkat ☺. A szűkebb környékünkön pedig alkalmanként több 
tánccsoporttal is együttműködünk. Alsószelihez is kötődünk már a kezdetektől, hiszen az 
idén 50 éves Alsószeli Magyar Dalkört már 1990-ben is kísértük (hm… pedig akkor még 
nem is volt Bendő ☺). Majd jött a Varsás, utána a Jurtanapok. Mindkettő 15 éves. Hála 
az égnek, a Bendő mindkettőhöz a  létrejöttétől kötődik. ☺ Ott voltunk, amikor a Varsás 
fellépett a megalakulását követő falunapon, és kísértük őket és a dalkört is az I. Alsószeli 
Jurtanapokon. És utána még sok éven keresztül. Az élet úgy hozta, hogy pár évre elvál-
tunk egymástól, de most újból összejöttünk. Talán három vagy négy év kihagyás után újból 
Alsószeli Magyar Dalkör és Varsás a Bendő zenekarral a Jurtanapok színpadán. És egy rövid 
koncert a 25. szülinap örömére, és persze a saját örömünkre is. Már nagyon várjuk!
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Szabados László – Fél évszázada az Alsószeli Magyar Dalkör élén

Az idei esztendő az alsószeliek számára gazdag kulturális események és évfordulók éve. 
Számomra a sok évforduló közül a legkedvesebb az Alsószeli Magyar Dalkör első nyilvános 
fellépésének az ötvenedik évfordulója, félévszázados jubileuma. 

Mindnyájan, a  Dalkör tagjai, köztük jómagam is, kellő elszántsággal fogtunk hozzá 
előkészíteni ezt az évfordulót, az évforduló ünnepi műsorsorozatát. Nem volt egyszerű dolog. 
Azt akartuk, hogy a  januárban bemutatott „Valahol egy kis faluban” című nótaestünkön 
a  legkedvesebb nótáink, csárdásaink szólaljanak meg. Szinte nem is tudtunk válogatni az 
eddig énekelt nótacsokrok közül, mert mind szép volt, mind a szívünkhöz nőtt. Hasonló volt 
a helyzet a májusi „Megkondult a faluban a harang” népdalestünkre való felkészülésnél is. 
Sikeres és még sikeresebb népdalösszeállítások, -csokrok kerültek elő a félretett kottákból, 
szövegeket tartalmazó füzetekből, összefűzött papírlapokból. És velük együtt sok szép 
emlék. És ezek az emlékek elhomályosítják mindazt az áldozatot, kellemetlenséget, 
fáradságot, a fellépések előtti izgalmakat, melyben a próbák alatt, a felkészülések időrabló 
szakaszaiban minden dalköri tagnak része volt az évek során.

A visszatekintés az elmúlt fél évszázadra, a jól végzett munka örömével tölti el mindnyá-
junkat. Ha a Dalkör fél évszázadának történetéről, történelméről beszélünk, elmélkedünk, azt 
is el kell mondani, hogy ez a hosszú időszak nem légüres térben, a környezettől elhatárolód-
va telt el, hanem szervesen beleilleszkedve Alsószeli kulturális életébe, a  község magyar 
lakóinak, sőt, a környék, a mátyusföldi magyarok nemzettudatának erősítésében is segített. 
Talán példát is adott.  Alsószeliben kezdetben rövid ideig a Nőszövetség Barátnők klubja, 
majd később máig a Csemadok és természetesen a község önkormányzata voltak a Dalkör 
első partnerei. Hozzájuk társult az aránylag rövid életű Fakó zenekar, majd a  Bendő és 
a Bicskás zenekar. 1988-tól a magyarországi Csátaljai Székely Népdalkörrel való már három 
évtizedes baráti kapcsolatok is pozitívan befolyásolták a dalkörünk munkáját. A szomszédos 
községek kultúrcsoportjai is sokéves partnerei Dalkörünknek.

Külön meg kell említenem a  most tizenöt éves Alsószeli Jurtanapokat, községünk 
országos hírű kulturális rendezvényét, fesztiválját és az Alsószeli Varsás Néptáncegyüttest. 
Nélkülük szegényebb lenne Alsószeli kulturális élete, és szegényebb lenne Dalkörünk öt 
elmúlt évtizede.  A Varsásban éneklő és táncoló fiatalok lehetnek az ötvenéves Dalkörünk 
éltetői és fáklyavivői a jövőben.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, egyénnek és közösségnek, az Alsószeli Magyar 
Dalkör támogatását.
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AZ ALSOSZELI JURTANAPOK ELSO KÉZBOL

 

Ambrus Dávid – a Felvidék legmagasabb kopjafájának faragója
„Az Alsószeli Jurtanapok jó ideje már az éves programjaim közé tartozik. Kisgyerekként 
csatlakoztam a csapathoz, mikor még édesanyám is önkéntes volt. Nálam így indult minden: 
a Baranta, a fafaragás, maga a hagyományőrzés. A faragáshoz az adta meg a kezdőlöketet, 
mikor láttam Mórocz Csabát és Gyulát a Laposon egy kopjafán dolgozni, a többi pedig már 

jött magától.
A  Jurtanapok története során 
egyetlen alkalommal nem tudtam 
részt venni a  rendezvényen, mivel 
épp Lovász Bálint barátommal 
egy több hetes zarándokúton 
vettünk részt. Nagyon sajnáltam, 
hogy kihagyom a  fesztivált, 
de a  zarándokút folyamán sok 
időm volt gondolkodni, így 
megfogalmazódott bennem, hogy 
ha hazaérünk, szeretnék valami 
maradandót faragni.
Mi más is adhatta volna ennek 
apropóját, mint maga a Jurtanapok, 
ami ezen az úton elindított. Meg 
hát 2017-ben Alsószeli község 
első írásos említésének 800. 
évfordulóját ünnepelte, ami adott 
egy hatalmas ötletet. Sőt, a törzs is 
beleegyezett abba, hogy faragjunk 

egy 8 méteres kopjafát. Persze, nem ment minden ilyen egyszerűen, hiszen a  faanyagot 
nagyon nehéz volt beszerezni. Végül Csehországban, Brünn városa mellett találtunk rá 
a megfelelő méretű fára. A fesztivál előtt pár nappal érkezett meg, és inkább hasonlított 
egy óriási rönkre, mint gerendára. Nyolc napig tartott a macska-egér harc az idővel, és bár 
az utolsó pillanatban, de elkészült a kopjafa. Nyolc nap alatt készült hát el a 8,13 méteres 
kopjafa a 800. éves Alsószeliben, amire azóta is nagyon büszke vagyok.
A Jurtanapok megvalósításából természetesen kiveszem a részem idén is. Nagyon örülök, 
hogy máig részese lehetek annak, ami elindított az utamon.”

Bauer Dezső kézműves – A Visegrádi Palotajátékoktól az Alsószeli 
Jurtanapokig
„Egyik évben Visegrádon, a Palotajátékok idején, a kézműves forgatagban odajött hozzánk 
egy nagyon szimpatikus ember és bemutatkozott. Ő volt László, aki akkor már harmadik éve 
szervezője volt az Alsószeli Jurtanapoknak. Mivel nagyon megtetszettek neki a nálunk lévő 
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népi gyermekjátékok, hangszerek 
és a feleségem által készített babák, 
azt mondta, szeretne bennünket 
elhívni oda.
Tudni kell, hogy a  mi sátrunknál 
az érdeklődők minden esetben 
megtudják, mire való volt egykor 
a  zúgattyú, miért ijedtek meg tőle 
a  seregélyek szőlőérés idején, vagy 
miként kell megszólaltatni a dúdolót. 
Megismerhetik a  madárcsalogatót, 
a  kotkodát, vagy a  békát, és azt is, 
hogy miként kell röptetni a pörgettyűt 
és kinek szólal meg a  körtemuzsika 
igazán. Talán emiatt a sajátosság miatt 
is kaptunk meghívást Felvidékre, 
a  Jurtanapokra, a  kézművesek 
utcájába.
A meghívásnak természetesen ele-
get tettünk, ez volt az első vásárunk 
a portékáinkkal határon túl és azó-
ta is minden évben eljövünk, mert 
nagyon hangulatos a  rendezvény, 
színvonalas, válogatott programok-

kal. Az emberek is olyan jó szívvel fogadtak, hogy már első alkalommal is nagyon jól érez-
tük magunkat.
Alsószeliben ismertük meg aztán Zsoltit is, aki szintén nagyon segítőkész volt, bármiért 
is fordultunk hozzá. Az unokám mindig mondja, hogy Papa te nem csak azért mész oda, 
hogy dolgozzál, hanem, mert szereted a  Zlatý Bažant sört, és ha jöttök haza, kérlek, 
hozzatok nekem kofolát, amit a szlovákiai magyar gyerekek is isznak. Meg kell vallanom, 
hogy a munkánk során rengeteg hagyományőrző rendezvényen veszünk részt a Visegrádi 
Palotajátékoktól a  Savaria Történelmi Karneválig, de ez az alsószeli nyáreleji program 
a családiassága miatt az elsők között szerepel, és ezt annak a hozzáállásnak köszönheti, 
amelyet a szervezők maguk képviselnek, hogy lélekkel töltődjön meg és igazi találkozás 
legyen ez a pár nap a határon túli és inneni emberek között.”

Kovács Lajos – Jurtanapok a polgármester szemével
„Mikor felkértek arra, hogy nyilatkozzak a  „JurtaLapnak“ valami szívből jövőt, nagyon 
sok minden eszembe jutott. De ha megkérdezik tőlem, mit jelent számomra valójában 
a Jurtanapok, három dolog jut eszembe: 
• 15 év, mely úgy elröpült, hogy észre sem vettem, ezek szerint én is öregedtem ☺... Hát, 
látva az ősz hajszálaimat, tényleg így van!
• 15 kemény év, melyet különböző pozíciókban éltem át, szerveztem meg és adtam 
bele szinte az utolsó energiámat. Ebből 11 év, mint az ALSZIK elnöke, aki a pályázatokat 
írta, szervezte, elszámolta, pénzügyi hátterét biztosította a  Jurtanapoknak, és az egész 
papírháborút megélte az év 365 napján (négy évente 366 nap). Az utolsó 4 év, ahol, 
mint külső szakmai projekt- és pénzügyi segítő vettem részt, mely természetesen kisebb 
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felelőséggel és kevesebb munkával járt, de ugyanolyan odaadással és odafigyeléssel, ami 
a községet érinti.
• Egy nemzetközi fesztivál, mely segítségével Alsószeli még népszerűbb és ismertebb lett 
a nagyvilágban, melyre a kis községünknek szüksége is van.
Látva a fenti három dolgot, összegezve annyit tudok elmondani, hogy a Jurtanapok előtti 
napokban, hetekben az embernek mindig sokkal több mindenre kell odafigyelnie, több 

mindennel kell törődnie, hogy 
ha megjelenik az a  6-7 ezres 
tömeg, a  községünk is tiszta 
legyen, mert a  kultúránkhoz 
hozzá tartozik a  környezetünk 
ápolása és óvása is. 15 éve 
minden egyes Jurtanapokon, 
leginkább pénteken nagyon 
fáradt vagyok, de pár óra 
elteltével sikerül mindig 
feltöltődni, új energiára kapni 
a  jó kis lepényektől, áldos-
tól, vaddisznó pörkölttől és 
a  különböző gasztronómia 
ínyencségektől, melyet máshol 
egész évben nem kaphat meg 
az ember, csak itt, Alsósze-
liben, a  régi Dudvág meder 
gyönyörű környezetében 
a magyar kultúra szépségének 
csodálása mellett.”

Máthé Éva – a Jurtanapok színeinek megálmodója

 „Lelkesedésem az összetartó alsószeli csapat iránt több szálban gyökerezik. A kíváncsiság 
mellett magától értetődő volt, hogy részese legyek annak az élménynek, amelyben azok 
a  régi, számomra fontos barátaim tevékenykednek, akikhez a  gimis éveinktől kötődöm. 
Cseppet sem fért hozzá kétség, hogy amitől csillog a  szemük, az csak jó lehet. Így 
ragadott magával az „első”. Ott fedeztem fel, hogy igazából milyen sok kedves barátom 
és ismerősöm van a szervezők és önkéntesek közt Alsószeliben. A néptánckorszakunkból 
a  táncosaink, zenészeink, barátaink szülei, rég nem látott rokonok, ismerősök. Magával 
ragadott a hangulat és a kivételes közösségi szellem. Általuk megismertem a szervezőket, 
bennük is barátokra leltem, sok értékes emberkét ismertem meg, sok új barátot szereztem. 
Nem is volt kérdés a következő években, hogy a Jurtanapok kihagyhatatlan...
Annyira vonzott ez az összetartás, hogy párszor a lepénysütést is kipróbáltam a kemencék 
mellett. A  lendületet látva már nem lepett meg, milyen kedvességgel fogadott Škúci Er-
zsike néni, Puskás Gita néni, Bondor Erzsike néni és az egész csapat. „Városi”-ként egy per-
cig sem éreztem kívülállónak  magam, szeretettel befogadtak. Örömömet tetézte, amikor 
a jubileumi „tizedikre” felkértek, hogy tervezzem meg és készítsem el a teljes vizuális- és 
reklámanyagot. Nagyon élveztem az együttműködést, és a szervezők elégedettségeként 
értékelem, hogy azóta is minden évben felkérnek, az idén 6. alkalommal (hacsak nincs 
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akkora grafikus-hiány?!! upsz, 
erre eddig nem gondoltam☺). 
Bízom benne, hogy a  meg-
jelenítéssel is sikerül jóhírét 
vinni a  Jurtanapoknak, hite-
lesen ábrázolni a  jellegét, és 
minden évben odavonzani 
a  nagyközönséget, hiszen 
én ezen dolgozom. Nagyon 
szeretem ezt a  munkát, és 
nagyra becsülöm a  szervezők 
hozzáállását. Abban a  nagy 
kegyben tartanak, hogy min-
dig maradéktalanul megadják 
a  visszajelzést, ami a  kreatív 
alkotó szakmában rendkívül 
ihletően hat. Pontosan értik 
(ENNEK IS) a  módját, hálás 
vagyok érte. 
Ha ennyi ember a  maga legjobb minőségében odateszi magát, abból csak jó dolog 
születhet. Lám, meg is született, fel is cseperedett, évfordulós lett... Én pedig eközben az 
alsószeli összetartás nagy csodálója lettem.”

Vermes Orsolya – 
Jurtanapok-rajongó
„A  Jurtanapokon való részvé-
tel nálam már évek óta nem 
kérdéses. Azonban minden 
évben egyre jobban erősödik 
bennem az a  tudat, hogy én 
is része akarok lenni annak az 
egésznek, ami ezzel jár. Sze-
retem látni, ahogy a  helyszín, 
ahol az építőtábor alatt szor-
gos kezek munkálkodnak, 
hogy a  fesztivál kezdésére 
minden a  helyén legyen, 
folyamatosan megtelik élet-
tel. Az itt dolgozó önkétesek 
közösségébe tartozni óriási 
élmény és megtiszteltetés. 

Nem vagyok helyi, viszont mindig úgy érkezem Alsószelibe (nem csak a Jurtanapokra), mintha 
hazatérnék, mert az itteniek mind-mind tárt karokkal, szeretettel, mosollyal és nagy örömmel 
fogadnak már sok-sok éve. 
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy minden évben a Jurtanapok a nyaram legjobb hete. 
Ez köszönhető a már előbb említett közösségnek, a jobbnál jobb programoknak és nem 
utolsó sorban a LEPÉNYNEK. Merem állítani, hogy nincs párja a világon!”
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PÉNTEK   június 28. 
15:30 A gyermekudvar megnyitása, a szalmavár bevétele
16:00 Csemete Bábszínház – „Misi mókus kalandjai”
17:30 A Jurtanapok hivatalos megnyitója, a törzsi zászló felvonása – Osztényi Viktória, a Zele 

Törzs alapító tagja, Francisti László, a Jurtanapok főszervezője és Kovács Lajos, Alsószeli 
polgármestere

17:45 A 15 éves Alsószeli Varsás Néptáncegyüttes műsora, közreműködik a Bendő zenekar
18:40    A 25 éves Bendő zenekar koncertje, közreműködik a Paradigma együttes
19:30 Récsei Noémi televíziós és rádiós műsorvezető beszélgetőestje a Nagyjurtában 

„Nyelvjárásában él a nemzet” – beszélgetőpartnerek: Dr. Vančo Ildikó, egyetemi docens, 
nyelvész és Laboda Róbert, tanár, költő, slammer

19:30 Az Agyagbanda együttes a vadászházban – zene és táncház
21:00 Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák koncertje
22:30  Tűzugrás a Bicskás zenekarral

SZOMBAT  június 29.
12:00 Gyülekező
12:30 Felvonulás a Lapostól a Millenniumi Emlékműhöz
13:00 Műsor a vásártéren – Vaga Banda 
14:00 „Legújabb tréfák” – a Vaga Banda gólyalábas gyermekműsora
15:00 Előadás a Nagyjurtában – Nagy Iván, etnológus: „Etnológia és őstörténet”
15:00 Gyerekjóga a Ringató jurtában
15:50 Hamza Viktória lovasbemutatója – szabadidomítás
16:15 Lovagi torna a 907-es pozsonyi csata emlékére – Vermes Törzs, Németh Törzs, Keleti 

Szövetség, Memento Mori, Csenkey Baranta, Tolma Baranta
17:15 Ringató foglalkozás a Ringató jurtában
17:15 „Alsószeli természeti kincsei” – könyvbemutató és beszélgetés Takács Árpád orni-

tológussal, a könyv szerzőjével, valamint Kozmér Györggyel, amatőr természetfotóssal 
a Nagyjurtában

18:30 „Röpülj, madár” – a Muzsikás együttes népzenei koncertje Kacsó Hanga énekesnővel és 
Berecz István táncossal

19:45 Az Agyagbanda együttes a vadászházban – zene és táncház
19:45 Előadás a Nagyjurtában – Gazdag József, a ’futballfüggő’: „Futball és irodalom – ami 

a tankönyvekből kimaradt“
21:30 A Kormorán zenekar koncertje
23:30-3:00 Esti vigadalom a ZSEB együttessel

XV. ALSOSZELI JURTANAPOK KULTURÁLIS 
FESZTIVÁL ÉS NYÁRI SZABADEGYETEM PROGRAMJA
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VASÁRNAP  június 30. 
10:00 Ökumenikus Istentisztelet
12:30 Hétpróba – ügyességi vetélkedő gyerekeknek
13:00 “Földiekkel játszó égi tünemény...” – Sebestyén Márta és Andrejszki Judit közös koncert-

je az evangélikus templomban
14:00 Korpás Éva és zenekara gyerekkoncertje – a Libidaridom gyermeklemez bemutatója
15:10 Hamza Viktória lovasbemutatója – szabadidomítás
16:00 Az 50 éves Alsószeli Magyar Dalkör, a Kisvarsás csengő hangú lányai és a Bendő 

zenekar közös műsora a kisszínpadon
16:45 Ringató foglalkozás a Ringató jurtában
16:45  Lovagi torna az 1849-es peredi (elővéri) csata emlékére – Vermes Törzs, Németh Törzs, 

Keleti Szövetség
18:15 A Pósfa zenekar koncertje
19:30 Előadás a Nagyjurtában – Puskás Tünde PhD.: „Honnét jönnek és mivé válnak 

a tradíciók?” 
21:00 A nyereményjáték fődíjának sorsolása, zárszó és a törzsi zászló levonása – Berényi 

József, a Jurtanapok védnöke és Francisti László, a Jurtanapok főszervezője 
21:10 Bohemian Betyars & Parno Graszt koncert

ÁLLANDO PROGRAMOK
• Jurtanapi nyereményjáték – sorsolás 

vasárnap este
• Zene és táncház különböző helyszíneken - 

Agyagbanda Együttes
•     Csallóközi Anjou Károly Bandérium – kora 

középkori élőkép
• Kiállítások:

- Kisállat-kiállítás – Szlovák Kisállattenyésztők 
Felsőszeli Alapszervezete

- A Nimród Vadászegyesület kiállítása 
a vadászházban

- „Hunok a Kárpátok gyűrűjében” – 
Kiállítás Kertai Zalán festményeiből 
a buszmegállóban

- Alsószeli természeti kincsei képekben – 
kiállítás Takács Árpád és Kozmér György 
képeiből a Nagyjurtában

• Képzőművészeti alkotóműhely
• Gyógyító jurta:

- Dubai László és csapata
- Bakos Zsolt – Shiatsu masszázs

• Borudvar:
- Víno Helen – Negyed
- Molnár Kézműves Borászat – Nádszeg

- Vezekényi Vinotéka – a Terra Hungarica 
borklub felvidéki képviselője – Igaz borok 
Európa szívéből – Természethű, autentikus 
borok gazdag kínálata

- Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet – Villány 
- Pannonhalmi Főapátság pincészete
- Promitor Vinorum – Galánta

• Kávé- és teaház
- Vén Diófa Vendéglő – Vezekény
- Inpresso – családi kávépörkölde

• Gyermekudvar
- Attrakció – népi játékok
- Hagyományőrző faművesek
- FUTURA kaland doboz
- Ringató jurta
- kézműves foglalkozások
- 72. sz. Szent Lőrinc Cserkészcsapat 

Felsőszeli
- szalmavár, végtelen festővászon, játékok, 

vetélkedők
• Kézművesek utcája
• Íjászat, lovaglás, kocsikázás, baranta 

bemutató
• Faloda, Hörpintő, Serelde, Kemence

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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A JURTANAPOK SAVA-BORSA, A KÜLÖNLEGES 
PROGRAMOK

GYERMEKUDVAR ÉS GYERMEKPROGRAMOK

Csemete Bábszínház: Blahó 
Helga és Horváth Éva 2011-
től játszák a  szebbnél szebb 
meséket gyermekközönségüknek. 
Szerintük azonban a bábszínházuk 
kortalan, hiszen a  nyilvános 
előadásaikon a  szülők is jól 
szórakoznak. A  Csemete 
Bábszínház célja, hogy színvonalas 
előadásokkal csempéssze be 
a  gyerekek életébe a  valódi 
értékeket közvetítő, igaz mesét. 
Az idei Jurtanapokon, pénteken 
16:00-tól ők adják elő a  sokak 
által ismert és kedvelt Tersánszky 
J. Jenő Misi Mókusát, akinek 
kalandjait érdemes lesz nyomon 
követni kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. 

Programok a Ringató 
jurtában: A  Ringató jurta az 
egyik legkeresettebb helyszíne 
a Jurtanapoknak, hiszen rengeteg 
család látogatja a rendezvényt a legfiatalabbakkal is. Ha a babák elfáradnának a sok-sok 
nézelődésben, vagy egy kis tornával vagy mondókázással, énekléssel szeretnék a szülők 
lekötni az apróságaik figyelmét, akkor nincsen más dolguk, csak belesni a  Ringató 
jurta ajtaján és betérni szombat vagy vasárnap délután a  gyerekjógára vagy a  Ringató 
foglalkozásra.

KONCERTEK ÉS A LAPOS HŐSEI

Alsószeli Varsás Néptáncegyüttes, Bendő zenekar, Alsószeli Magyar 
Dalkör: Állandó szereplői a  rendezvénynek. A  néptáncegyüttes idén ünnepli meg-
alakulásának 15. évét, a zenekar a 25. évét, a Dalkör pedig az 50.-et. A három évfordulós 
csoportról a JurtaLap első oldalain lehet bővebben olvasni.
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Paradigma zenekar: A Paradig-
ma verséneklő együttes megalakulá-
sa még a 2017-es évre tehető, mikor-
is három fiatal úgy határozott, hogy 
szeretnének kipróbálni valami újat. 
Az irodalom és a  zene szeretete 
adott volt, szóval nem volt nehéz 
összerakni a  kirakós darabkáit. Az 
évek során a  folyamatos zenésít-
getés mellett a csapat egy negyedik 
taggal is gyarapodott, teljessé téve 
a mai felállásukat: Molnár Rita, Mol-
nár Zsófi, Duba András és Morvay 
Csaba. A Jurtanapok pénteki napján 
a  Bendő zenekarral közösen mutat-
koznak be.

Ferenczi György és az 1ső Pesti 
Rackák: Ferenczi Gyurit aktivitása 
folyton új utak felfedezésére sarkallja. 
Mindig új hangokat és színes 
képvilágot varázsol a  közönség elé. 
A  kezdeti Rackajam megalapítása 
óta a zenekar az amerikai Nashvillet 
is meghódította, ahol megszületett a 69 (Gryllus 2017) című albumuk, amelyen Russ Pahllal, 
nashvillei pedal-steel gitárossal játszanak együtt. Az igazi blues hangzást keresték és persze 
önmagukat, mindkettőt meg is találták a tengerentúli világban. Mi pedig kíváncsian várjuk, 
hogyan szól majd az 1ső Pesti Rackák péntek este a nagyszínpadon.
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Tűzugrás: Mára már nemcsak a kicsik, de a nagyok körében egyaránt közkedvelté vált 
a tűzugrás. A népszokások és a hagyományok szerint a napforduló éjjelén gyújtott tűznek, 
pontosabban az átugrásának termékenységfokozó hatást is tulajdonítottak. Jelentése 
volt még annak is, hogy ki kivel ugrik párban, ki előtt ér földet. Ha nem is pontosan Szent 
Iván éjjelén, de a Jurtanapok péntekén nálunk is minden kiderül. A hagyományokat idén 
a Bicskás zenekar eleveníti fel. 

Muzsikás együttes: Idén újra a  Jurtanapok színpadára áll Magyarország zenei 
nagykövete (az egyik), a legnívósabb díjak birtokosa. A több mint 40 éve alakult zenekarral 
a Felszállott a páva 2014-es kategóriagyőztese, Kacsó Hanga énekel. Sőt, néha még táncra 
is perdül! Mégpedig nem mással, mint Berecz Istvánnal, aki szintén páva-győztes (2012), 
Örökös Aranysarkantyús táncos, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés 
tulajdonosa. Ezt az előadást igazán kár lenne kihagyni.

Kormorán zenekar: A zenekart nem először látjuk a Jurtanapok színpadán. Leginkább 
folk, rock, nemzeti rockzenét játszanak. 
1976-ban Koltay Gergely és Papadimitriu Grigoris alapította a zenekart, amely mára már 
többször formálódott át. 
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A Kormorán az évek során szinte minden európai országba eljutott, sőt a tengerentúlon is 
koncertezett. 2015-ben jelent meg 100. lemezük Titkok könyve címmel. Szombaton este 
csápolhat rá a közönség.

ZSEB együttes: 
Az elmaradhatatlan Zsapka Attila 
és Benkó Ákos duó szombat éjjel-
re is jó hangulatot biztosít a tom-
bolni vágyóknak. Másképp nem is 
érhetne véget a szombat este és 
kezdődhetne el a vasárnap, csak 
és kizárólag a  ZSEB-bel, mert itt 
mindenki megtalálja a  magának 
való stílust. 
Elkártyázhatjuk a gyönge szívünk, 
de beállhatunk a  kör közepébe 
és embertelenül dalolhatunk is!

Vasárnap délután Sebestyén 
Márta és Andrejszki Judit 
,,Földiekkel játszó égi tünemény...“ 
című közös koncertjét hallgathat-
ják meg az érdeklődők az evangé-
likus templomban. A  két művész 
immáron tíz éve dolgozik együtt. 
Műsorukban a  magyar népzene 
és a  barokk régizene hangjait 
fonják össze egy kerek egésszé, 
rámutatva a párhuzamokra, össze-
függésekre a két stílus között.

Korpás Éva és zenekara: 
Korpás Éva legújabb gyermek-
lemeze a  Libidaridom nevet 
viseli. A  zenekar a  lemezen 
elhangzott dalokat tárja majd 
a  nagyközönség elé vasárnap 
délután. A tánc és a zene, na meg 
a  jó hangulat adott a  színpadon. 
A  kisközönség a  táncparketten 
mutathatja meg, hogyan tudja 
követni a ritmust. Juhé!

Pósfa zenekar: A  Dunaszer-
dahelyi járásban található Gelle 
község egyik településrészéről, 
Csallóközpósfáról származik a ze-
nekar. 2010-ben Iván Lajos al-
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apította a  zenekart, fiai pedig továbbvitték és településről településre keltették jó hírét. 
A népzene általuk nemcsak szép, de lélekbe hatol és a fület gyönyörködteti. A Felszállott 
a páva verseny gyöngyszemei voltak. Táncházakat szerveznek, amelyek mindig megtelnek 
érdeklődőkkel. Vasárnap kora este lépnek a Jurtanapok színpadára. Erősen ajánlott a rész-
vétel! 

Bohemian Betyars & Parno 
Graszt koncert: A  Bohemian Betyars 
nevű magyar világzenei együttes 2009-
ben alakult Miskolcon, Szűcs Levente és 
Mihályfi Máté vezetésével. Zenéjükben 
keveredik a  pszichedelikus, a  ska és 
a  punk műfaj. Dalaikban nagy szerepet 
játszanak a  magyar, balkáni és cigány 
dallamok. A  Parno Graszt zenekarral jól 
kiegészítik majd egymást a  színpadon, 
hiszen ez a  zenekar pedig hiteles 
cigányzenét játszik, magyarul és Romani 
nyelven is énekelnek. A  Parno Grasztot 
a  svájci zenei szakfolyóirat (Vibrations) 
2005-ben a  tíz legjobb zenekar közé 
sorolta. Izgalmas és vérpezsdítő koncertre 
invitáljuk a zenekedvelőket.

A  Jurtanapok elmaradhatatlan prog-
rampontját képezik a  lovasíjász és 
lovagi torna bemutatók. A  lovagi tornák 
hagyományosan a  907-es pozsonyi csata 
emlékét őrzik, valamint az 1849-es peredi 
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(elővéri) csatának is emléket állítanak. Idén sem lesz másképp, hiszen a szombat és a vasárnap 
délután a  Vermes Törzs, a Németh Törzs, a Keleti Szövetség és a Memento 
Mori (Csehország) hagyományőrzőitől lesz hangos a  Lapos. A  gútai Vermes Törzs már 
az első Jurtanapok óta állandó szereplője a  rendezvénynek. A  Kassai Lovasíjász Iskolához 
tartozik, amelynél a  fegyelem elsőbbséget élvez minden egyéb tulajdonság mellett. A  törzs 
vezetőjében, Vermes Istvánban ez a  fegyelem meg is van. Ő és fia, Vermes Balázs számos 
jelentős verseny győztesei, színes bemutatójuk során pedig belekóstolhatunk a  lovasíjászat 
rejtelmeibe. A  Németh Törzs szintén a  Kassai Iskolához tartozik, bár ők a  bakonyi térséget 
képviselik. Maga az angol királynő is élvezhette már bemutatóikat. Az abaújvári Keleti Szövetség 
tagjai a közelharc, a korabeli kézműves mesterségek és az íjászat bemutatásával foglalkoznak.

Hamza Viktória valóban ért a  lovak 
nyelvén. A  lovak szabadidomításával 
foglalkozik, amely a  természetes lókikép-
zés egyik válfaja. Ennek nagyon fontos 
alapja a  lovak egymás közti kommu-
nikációja, amelyre az idomár építeni tud 
és saját elképzelése szerint tudja alakítja 
a  dolgokat úgy, hogy a  ló és a  gazdája 
számára kellemes legyen az együttdol-
gozás. Szombaton és vasárnap a közönség 
a  lovagi tornák mellett Hamza Viktória lo-
vasbemutatóját is megtekintheti, amely 
könnyed, játékos és bohókás lesz. 
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EGYÉB PROGRAMOK 

Agyagbanda együttes:
Nincsen Jurtanapok az Agyagbanda nélkül, hiszen ki más biztosítaná a remek hangulatot 
és zenei élményt az előadások szünetében, az esti órákban a Borudvarban és nem utolsó 
sorban a  lepénysütők mellett. A  vadászházban tartott táncházak elképzelhetetlenek 
nélkülük. Bármilyen népdalt, nótát eljátszanak, és nemcsak éneklésre buzdítanak, hanem 
táncra is perdítenek, mosolyra is fakasztanak.

Vaga Banda Gólyalábasok: 
Az elmúlt években nagy sikernek 
örvendett a  gólyalábasok pro-
dukciója. Idén sem lesz másként, 
hiszen a  Vaga Banda a  hagyo-
mányos szombati felvonulás 
után a  vásártéren adja majd elő 
mesésen vicces, vagy viccesen 
mesés műsorát. Látványban, hu-
morban és játékban egyáltalán 
nem lesz hiány, ez garantált! 
A  felvonulás után pedig a  Gyer-
mekudvarban lesz látható tőlük 
egy hosszabb előadás is.
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ELŐADÁSOK A NAGYJURTÁBAN

A  rendezvény látogatóit idén is számos lebilincselő 
előadás várja a Nagyjurtában. Lesz történelmi tema-
tikájú, focis és irodalmi előadás, könyvbemutató és 
egyéb érdekesség. Récsei Noémi beszélgető-
estje a „Nyelvjárásában él a nemzet” címet viseli. Mint 
televíziós és rádiós műsorvezetőnek oda kell figyelnie 
a  köznyelv helyes használatára. De a  tájszólásunkra, 
nyelvjárásunkra is büszkének kell lennünk, hiszen ez 
köt minket otthonunkhoz, ettől lesz igazán ízes az 
anyanyelv. Szóval akkor mi is a „helyes”? Erről és sok 
másról beszélget majd partnereivel, Dr. Vančo Ildikó 
egyetemi docenssel és nyelvésszel, valamint Laboda 
Róbert tanárral és slammerrel. 
Nagy Iván a  Csallóközi Múzeum kurátora és et-
nológusa. „Etnológia és őstörténet” című előadását 
szombat délután hallgathatja meg a  közönség 
a Nagyjurtában. Kik is vagyunk mi, magyarok? Hon-
nan eredünk? Mi közünk a  hunokhoz, a  szkítákhoz 
vagy éppen a  türkökhöz? Az előadó saját tapasz-
talataira támaszkodik az elbeszélés során, hiszen 
megjárta a mongol sztyeppéket és számos kutatást 
is végzett a témával kapcsolatban. Fényképes illuszt-
rációkat is láthatunk az előadás alkalmával!
,,Alsószeli természeti kincsei” címmel adták 
ki azt a  könyvet, amely az alsószeli származású 
Takács Árpád ornitológus és Kozmér György, amatőr 
természetfotós közös munkájaként született meg 
2019 áprilisában. A  falu természeti csodáit tárja 
az érdeklődők elé, és a  falu lakói lehet, hogy nem 
is tudják, milyen szép vidéken élnek vagy éppen 
cseperedtek fel az évek során. 
Gazdag József neve ismerősen csenghet a Pátria 
Rádió hallgatóinak. Leginkább sport (futball) köz-
vetítéseiről híres, de ő írta meg az ,,Egy futballfüggő 
naplójából”-t is. ,,Futball és irodalom – ami 
a tankönyvekből kimaradt” című előadásával 
a  futball jelenségéről mint olyanról, világszem-
léletéről tesz említést. Focikedvelőknek kötelező!
„Honnét jönnek és mivé válnak a tradí-
ciók?” címmel Puskás Tünde PhD. ad elő 
a  Nagyjurtában. Vajon mennyire vannak hatással 
egymásra különböző kultúrák hagyományai? Ra-
gaszkodik az ember a sajátjához vagy befolyásolják 
különféle külső tényezők? Puskás Tünde kutatásaira 
alapozva fejtegeti a témát.
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