
  

 

Felhívás 

a Szent Mihály-napi Táncháztalálkozóra és Sokadalomra 
 

2017. szeptember 17., Zenta 

 

 

Ez esztendő Szent Mihály havának harmadik vasárnapján, szeptember 17-én, Zentán 

hetedhét Vajdaságra szóló táncházat hirdetünk gyermeknek játékkal, ifjúnak mulatsággal, 

érettebb korúnak vigassággal. 

Szeptembert a nép Szent Mihály havának nevezi, amely őszelő, a szabadban töltött idő utolsó 

szakasza, a kisfarsang kezdete. Ez alkalommal a zentai Sportcsarnokban és a Népkertben 

mulatságot tartunk. 

– egyesületek bemutatkozója és kirakodója 

– vetélkedő 10–16 éves korosztályban 6 fős csoportoknak értékes nyereményekkel 

– néptánc- és népiének tanítás 

– kirakodóvásár kézművesek részére 

– családi programok és 111-féle agyafúrt játék a gyermekeknek minden korosztályban 

– népzenei koncertek 

– reggelig tartó mulatozás a Folkkocsmában 

A helyszínen Helyi értékek kisfarsangja címmel bemutatkozási lehetőséget kínálunk az 

egyesületeknek és a települési értéktáraknak. A szervezők helyszínen sátrat/standot 

biztosítanak (hozzávetőlegesen 3 m x 2.5 m területen), amelyeket helyi jellegzetességekkel 

(kézimunka, gasztronómiai sajátosságok, házi jókedv és más helyi értékek) saját ízlésük szerint 

berendezhetnek. A legotthonosabb és leleményesebb sátrakat díjazzuk. Zsűrizéskor lehetőség 

lesz egy, maximum 5 perces bemutatóra (ének, tánc, mese és így tovább), kóstoltatóra. 

A Hencidától Bonchidáig vetélkedőre várjuk 6 fős csoportok jelentkezését, a korhatár 10–16 év. 

Egy egyesületből/településről több csapat is nevezhet. A vetélkedőn az ügyesség, a néprajzi és 

néptáncos alapismeretek, a találékonyság kerül megmérettetésre, a fődíj kirándulás. 

Várjuk az egyesületek, a néptánccsoportok, a helyi értéktárak, valamint az érdeklődők 

jelentkezését a mellékelt jelentkezési lapok kitöltésével. A jelentkezési lapokat szeptember 10-ig 

kérjük beküldeni a tanchaz.sokadalom@vmmi.org elektronikus címre. Érdeklődni ugyanezen az 

e-mail címen vagy a +381 24 816 390-es telefonszámon Gnädig Kornéliánál vagy Vázsonyi 

Csillánál lehet. 

mailto:tanchaz.sokadalom@vmmi.org


  

 

Ízelítő a Sokadalom programjából 

10.30 óra, Zentai Városháza. A Zsiráfok utcaszínház kompánia és gyermekcsoportok 

felvonulása. 

11 óra, a zentai Sportcsarnok, Népkert. Sokadalom 

Hencidától Bonchidáig vetélkedő. ~ A magyar népdal napja – a Guzsalyas énekcsoport, 

Csizmadia Anna, Égető Emese, Fábri Ivánovics Tünde, Kisimre Szerda Anna, Szabó 

Annamária műsora. ~ Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról, Magyarországról érkező 

népzenekarok koncertjei három színpadon. ~ Vajdasági néptánccsoportok bemutatkozása. 

~ Tánc- és népdaltanítás. ~ A Csurgó zenekar gyermekkoncertje. ~ Furfangos csudavilág 

111-féle agyafúrt játékkal. ~ Kirakodóvásár. ~ Mesterségbemutatók. ~ Viseletbemutató. ~ 

Folkkocsma reggelig tartó mulatozással. 

Szent Mihály-napja a kisfarsang kezdete. Ilyenkor mindent lehet, felfordul a világ rendje. 

Megjelennek a maskarások, tréfálkoznak, huncutkodnak egymással. Hisz a nevetésnek oldó, 

felszabadító ereje van. 

 

„Erre aztán még jobb kedvök kerekedett, még nagyobb mulatságot csaptak, ettek-ittak, 

mulatoztak, Duna, Tisza, Dráva, Száva, mind ott voltak egy szegletben, egy nagy zsákba 

betömve, én is ott voltam, ugráltam, táncoltam, a zabsarkantyúmmal a zsákot kirúgtam, mind 

kidőlt a sok víz; te is ott voltál, majd a vízbe haltál, de én megkaptalak, üstöködnél fogva ki is 

rántottalak. Ha ki nem rántottalak volna, bizonyosan belehaltál volna.” 

 

A rendezvény szervezőbizottsága 

Háttérintézmény a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

Szakmai partner a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság 


