Szemelvények a „Bogár István” Hagyományőrző Egyesület életéből…

Április 12.-én szombaton tartotta az egyesület „Sárközi Jubileumi Tánctalálkozó Őcsényben”
című nagyrendezvényét, mely egyben a 2006-ban íródott Leader pályázat megvalósítása is,
amelynek témája a 75 éves tánccsoport jubileumi ünnepsége.
A napi program összetett volt 14.00 órakor kezdődött az emlékfák avatásával a református
templom kertjében, majd folytatódott a Közösségi Házban összegyűjtött régi fotóanyag
kiállításának megnyitójával.
A válogatás zömében az elmúlt 40 évet ábrázolja, és nem foglalkozik a közelmúlttal, de elég
nagy számban szerepelnek a Gyöngyösbokréta idejéből származó képek is. Szép darabja a
Cani zászló, melyet 1937-ben kaptak emlékül az őcsényiek.
A kiállítást Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató méltatta. Közreműködött a decsi
Gyöngyösbokréta asszonykórusa.
Ezután kezdődött a színpadi program a Református Gyülekezeti Házban.
A házigazda szerepét vállaló Fülöp János polgármester köszöntője után a Csurgó Zenekar
rövid zenekari blokkal indította a műsort.
Ezt követően Dr. Balázs Kovács Sándor beszédében megemlékezett a Gyöngyösboréta
mozgalomról és a Bogár István által 1968-ban újjászervezett 40 éves tánccsoportról is.
A programban öt sárközi település táncosai vettek részt: Őcsény, Decs-Gyöngyösbokréta,
Csillagrózsa; Alsónyék, Báta, Pörböly.
A sárpilisi csoport a budapesti Országos Tánctalálkozón vett részt, így sajnos itt nem
szerepelhettek.
A megemlékezés után az őcsényiek kezdték a táncot Szabadi Mihály: Fonó című
koreográfiáját adták elő.
A műsor úgy lett összeállítva, hogy átöltözésre és egy kis pihenésre is jusson idő a
táncosoknak.

A színpadi táncokat 12.-nek az őcsényiek zárták, Bogár István: Lakodalmas című
koreográfiájával. Amelyben régi táncosaink közül is szerepeltek páran.
Ezt követően az egyesület elnöke köszöntötte a 40 éve újjászerveződött tánccsoport alapító
tagjait egy-egy szál virággal, illetve a Gyöngyösbokréta még élő tagjait, Récsey Lajost, aki 26
évig vezette a tánccsoportot. és a korábbi évek elnökeit.
Zárásként a még színpadon lévő tánccsoport ráadást táncolt.
A műsort kiválóan konferálta Decsi Kiss János újságíró.
A program a Közösségi Házban zárult egy vacsora vendégséggel, majd egy órás táncházzal:
játszott a Csurgó Zenekar.
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Külön köszönet Hauck Leventének a gyönyörű fotokért.
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