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VII. Bakonyi Vigasság 
beharangozó

Idén, 2018. május 5-én, hetedik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Bakonyi Vigasság folklór- és hagyomány-
őrző fesztivál településünkön.

Rendezvényünknek ismét a Kultúrház és környéke ad hely-
színt. Színvonala évről évre nő, ezt észrevehették rendszeresen 
résztvevő vendégeink. Az idei évben is várnak rájuk meglepe-
tések.

Első és talán legfontosabb, hogy rendezvényünk egy belé-
pőkapun keresztül lesz elérhető, ahol vendégeink belépőjegy 
vásárlása után karszalag használatával léphetnek be a ren-
dezvény területére. A jegyek felmutatása a beléptető kapunál 
többszöri belépésre jogosít fel. (Jegyárak: 6 éves korig ingye-
nes, diákoknak diákigazolvány felmutatásával 300 Ft, felnőtt 
jegy ára 500 Ft)

Belépés után a rendezvény területén a karszalag felmutatá-
sával a szolgáltatások a vásáron kívül ingyenesen használhatók 
és megtekinthetők.

Ebben az évben két koncertünk is lesz:
•  kora délután a Szelindek együttes: középkor zenéi (Ará-

biától Isztambulon át Magyarhonig) csábítják fülünk s 
táncos lábunk,

•  este pedig a Cimbaliband koncertjén vehetnek részt. Ze-
néjükben a modern kelet-európai életérzés keveredik a 
népzenével.

Látogatóink kérésére és a szervezők megbeszélése után úgy 
döntöttünk, hogy vásárunkat bővítjük és több új elemmel (pl. 

állatsimogató, kiállítások, hagyományőrzők) örvendeztetjük 
meg a programjainkra érkezőket. Több meglepetést is tarto-
gatunk Önöknek. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni – a 
tavalyi évből tanulva –, felkészültünk az esőre is, így szabadtéri 
színpadunkat egy hatalmas rendezvénysátor alatt állítjuk fel, 
ahol gálaműsorunk és koncertjeink lesznek megtartva.

Május 4-én, pénteken népdalkör-találkozónak és május 
6-án (vasárnap) gyermeknéptánc-ta lál ko zó nak ad helyet a 
szabadtéri színpadunk. Ezekre az eseményekre ingyenes a be-
lépés, nagy szeretettel várjuk Önöket ezeken a napokon is. 

Lippert Ferenc MJE elnök,  
Bakonyi Vigasság főszervező 

Bornemissza János Hagyományőrség

Figyelemfelhívás 
A Múlttal a Jövőért Egyesület értesíti a falu lakosságát, hogy a VII. Bakonyi Vigasság Folklór Fesztivál napján, május 5-én 
(szombaton), rendezvényünkön nagy zajhatással járó pirotechnikai vetőcsövek használata várható 12:00–20:00 óra kö-
zött. Kérjük, a megszokottnál jobban figyeljenek oda házi kedvenceikre!
Továbbá 14:00–15:00 óra között a falu főutcáin felvonulást tartunk, ahol teljes útlezárásra számíthatnak. Időszakosan fél 
úttesten rendőri és polgárőri irányítással a forgalmat átengedjük.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Jó szórakozást kívánunk rendezvényünkön!

          Tisztelettel:                 Múlttal a Jövőért Egyesület Elnöksége
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A mi egykori és mai hagyományainkról, 
a régi idők nagy munkáiról és mulatsá-
gairól, róluk és rólunk szól, arról, ahogy 
élünk, vitatkozunk, megbocsájtunk és 
szeretünk, persze mindez a tánclépések 
nyelvén, népdalokat segítségül hívva.

Még jobban összekovácsolja a szerve-
zői csapatot, közös emlékeket ad, nem 
csak nekünk, hanem mindenkinek. A 
Vigasság minden egyes résztvevője ak-
kor, abban a 3 napban egy nagycsalád 
tagja a csecsemőtől a 100 éves néniig, 
bácsiig.

Nyikus Szabina
• • •

„A múltat senki nem veheti el tőlünk, de 
csak akkor a miénk, ha ismerjük.” (Ofella 
Sándor)

Talán ez az idézet mondja el legjob-
ban, hogy mit ad az embernek a Bakonyi 
Vigasság. Múltunkat, és hagyományain-
kat ismerni kell, különben csak egy le-
szünk a sok emberből, aki él a földön. 
Gyere el a Bakonyi Vigasságra és éld át 
őseink életét, szokásait!

Bacskai Balázs
• • •

Megmozgatja a falut. Látványos. Erősíti 
nemzeti öntudatunkat. Nívós. Jó látni 
laikusként, hogy akármilyen messziről 
jött táncosok azonnal értik egymás nyel-
vét, mozdulatait.

Stanka Erika
• • •

Egy szorgos, kreatív család ötleteiből, 
összetartásából indult kis rendezvény-
ként egy falu kulturális életét felpezs-
dítve, hagyományaink megélésének 
céljából.

A család bár szorgos és töretlenül ki-
tartó, néhány táncoslábú barát időszerű-
nek látta a remekre sikerült első alkalom 
után a másodikhoz segítségét, ötleteit, 
munkáját és idejét beleadva bővíteni a 
szervező csapat létszámát.

Innen már nem volt megállás. Immár 
hetedik alkalommal kerül naptárainkba 
a Bakonyi Vigasság aktuális dátuma!

Voltak, vannak mélységek és nehéz-
ségek..., ilyenkor összeülünk, megvitat-
juk és közös erővel, tudással, mindezt 
humorral fűszerezzük..., és ebből lesz 
minden évben újabb Vigasság.

Ui: …és természetesen a kevésbé 
táncoslábú szervezők munkája is éppoly 
értékes!

Farkas Edina
• • •

A rendezvény 7 évvel ezelőtt indult, 
akkor még fellépőként voltam ott a fóti 
népművészetivel, de nagy örömünkre, 
annyira kinőtte magát a rendezvény, 
hogy segíteni kell a szervezési felada-
tokban és még nagyon sok dologban. 
Egy igazi családdá alakult a kis szervező 
csapatunk!

Nagy öröm, hogy a Vigasság évről 
évre egyre nagyobb rendezvény.

Mindig feltöltődve jövünk el Tésről 
ilyenkor.

Lóránt Gábor
• • •

Pár évvel ezelőtt a Bakonyi Vigasság 
fellépőjeként jöttem először Tésre. Gyö-
nyörű környezet, elhivatott szervezőcsa-
pat, lelkes közönség, jó hangulat – ezek 
voltak az első benyomásaim. Fővárosi 
táncosként, néptáncoktatóként mindig 
meghat, hogyha látom, hogy egy kis te-
lepülésen milyen lelkesen és színvona-
lasan ápolják hagyományainkat. Ezt na-
gyon fontosnak tartom, és örülök, hogy 
részt vehetek ebben a munkában.

Sándorfi  Judit
• • •

A Bakonyi Vigasság az élményszerzésről 
szól. Mert ha jó élményt szerez a gyer-
mek, a felnőtt, az idős, az megmarad 

benne szép emlékként, amit továbbad-
hat, amiből töltekezhet. Így lesz élővé a 
hagyomány. Itt mindenki találhat ked-
vére való programot, kedvenc zugot, 
játékos és komoly, gasztronómiai és 
folklorisztikai élményt egyaránt. A Vi-
gasság gyakorlatilag egy paradoxon: a 
sokszínűségben megjelenő összetartás 
eredménye.

Bertalan Éva
• • •

Sokan vannak, akik őrzik és ápolják 
hagyományainkat. Sebő Ferenc gon-
dolatai nyomán jómagam szerencsére 
nem tartozom közéjük, ugyanis táncos 
örökségünk, szokásaink és minden más, 
a hagyomány fogalma alá eső megnyil-
vánulási forma nem rab, hogy azt őriz-
ni kelljen, és nem is beteg, hogy ápolni. 
Hagyományainkat megélni kell, ahogy 
én és szervezőtársaim is tesszük. Erre tö-
kéletes alkalmat ad a Bakonyi Vigasság.

Molnár Tamás

Parkolás
Kérjük a tési lakosokat, hogy ne gépjár-
művel közelítsék meg a rendezvényünk 
helyszínét! Sajnos véges a parkolóhelyek 

száma, és a távolról gépjárművekkel érkező vendégeink ré-
szére is biztosítanunk kell a parkolási lehetőséget! 
Megértésüket köszönjük. 

Szervezők

Véradás!
Május 5-én Tésen, de nem csak tésieknek!

Szeretettel várunk minden kedves régi és új 
véradót a Bakonyi Vigasságon

 a véradó kamionunkban 10.00–18.00-ig.

Személyigazolvány, lakcím- 
és TAJ-kártya szükséges! 

Szervezői vélemények

 a véradó kamionunkban 10.00–18.00-ig.

tagjai nevében kérjük, hogy adóbevalláskor 

adójuk 1%-át egyesületünk javára a 

18517941-1-19
adószámra szíveskedjenek felajánlani!

Éljenek törvényadta jogukkal!

Támogatásukat köszönjük.
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Népdalkör-találkozó
Május 4-én pénteken magyar népdaltól lesz hangos kis fa-
lunk. Háromnapos rendezvényünk ekkor kezdődik népdalkör-
találkozóval. 17.00 órai kezdettel hallhatunk szebbnél szebb 
csokrokat a kistérség népdalköreitől. A program ingyenes!

Szerintem a tavalyi Bakonyi Vigasság 
nagyon jó volt. Tetszettek a programok. 
Az ételek is jók voltak: volt cigánylecsó, 
babos káposzta, meg számos magyar 
hagyományos étel. Nekem legjobban a 
babos káposzta ízlett.   

Jákói Bence
• • •

Nekem nagyon tetszett. Szerintem min-
denki ügyesen táncolt. Nagyon tetszett a 
táncház is.  Helt Ricsi

A Bakonyi Vigasság – mint minden év-
ben – egyre jobb lesz. Egyre több dolog 
várja az idelátogatókat. A gyerekek nap-
ját a játszóház, az állatsimogató teheti 
szebbé, de a rendezvény fő célja a ma-
gyar kultúra, a néptánc megismerteté-
se, melyet tánccsoportok/ táncegyletek 
fognak bemutatni. Mindenki, aki teheti, 
látogasson el, és hozza magával rokonát, 
barátját, ismerőseit!  

Preszter Milán
• • •

Nagyon tetszettek a hagyományőrzők és 
a lovasok. Nekem a kürtőskalács ízlett a 
legjobban, remélem idén is lesz. Nagyon 
ajánlom nektek is a Bakonyi Vigasságot!  

Lamoli Kinga
• • •

A Bakonyi Vigasság nekem nagyon tet-
szett. Sok szórakoztató műsor van, és 
emellett rengeteg játék és program várja 

a gyerekeket. Én mindenkinek ajánlom, 
mert nagyon jól éreztem magam. 

Stefánkó Sára
• • •

Mindenki élvezettel és szeretettel táncol. 
A táncosok ruhái és ékszerei eredetiek, 
díszesek. Hagyományőrző ételek, ruhák, 
játékok és tánc. Egy soha véget nem érő 
táncos mulatság, szórakozás! Köszönöm, 
hogy részese lehetek! 

Gáspár-Várhegyi Jázmin 

Regionális gyermek-
néptánc-találkozó

Május 6. vasárnap 
Délelőtt jut idő a pihenésre és a feltöltődésre, ugyanis délután 
a gyerekek zsivaja tölti be településünket. 14.00 órai kezdet-
tel a kistérség gyermekcsoportjai mutatkoznak be egy-egy 
koreográfiával – anyák napján, az édesanyák szívét-lelkét gyö-
nyörködtetve.
15:30 perctől egy népzenei koncert szórakoztatja nemcsak a 
fellépőket, hanem a kedves érdeklődőket is.
16.00 órától az apróságok tánca, gyermektáncház zárja há-
romnapos rendezvényünket.
A gyermeknéptánc-találkozó eseményei ingyenesek!

Szelindek Régi-Világzene forgatag
Ez a falakat mozdító hangerejű, ha kell, halk hangszereket 
fújó, pengető, ütő, vágó és tekerő banda korábbi felállásokból 
bontakozott ki, mint a Pirkan együttes, Török Vidor és barátai 
zenészeiből. Céljuk: várjátékok, hagyományőrző, népi, törté-
nelmi rendezvények díszítése, zenébe fullasztása. Zenészeik 
alkalmasak színpadra, csata, lakoma, jó hangulat alá. Mivel 
hangszereik nem mindennapiak, ezért stílusuk sem az. Ze-
néjükkel idő- és világkörüli utazásra csábítják „áldozataikat”, 
kiknek fülük s táncos lábuk van.

Cimbaliband
Kilenc nagylemez után is töretlenül száguld a Cimbaliband 
cimbalom meghajtásos tandembiciklije. A Cimbaliband zené-
jében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, és a kö-
zönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. A banda tagjai-
nak jelentős népzenész múltja van, így a Cimbaliband „boszor-

kánykonyhájában” a gyökerektől merített autentikus zenéből 
kiindulva készülnek a fogások. A zenei csemegéket pedig úgy 
tálalják elénk, hogy a dalok alapját egy igen különleges hang-
szer, a cimbalom alkotja, megfűszerezve egy kis jazzel, latin 
zenével, balkáni ritmusokkal. Nem véletlenül emlegetik a ze-
nei szaklapok a gödöllői születésű Unger Balázst a „cimbalom 
Chuck Berry-je”-ként! Gyors „riffjeivel” változatos stílusban 
mozgatja, irányítja a zenekart az igazi magyar akusztikus „ke-
verőpult” mögül. A fentieket egyesítve válik teljessé a hallgató 
számára az eredeti kelet-európai cimbalom rock’n’roll! Meste-
rien gyúrja össze autentikus népzenei gyűjtéseit és életigenlő 
szerzeményeit, melynek eredményeként születhetett meg az 
alábbi pár sor is a Magyar Nemzet hasábjain: a zenekar tagjai 
„bebizonyították, hogy az autentikus népzene is lehet trendi.” 
Ez pontosan egybevág az energiáktól duzzadó Cimbaliband 
mottójával: „Recycle”, azaz feldolgozni és újra megszerettetni 
a fiatalokkal a hazait!

Gyerekek mondták

Sztárfellépőinkről röviden
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