Annak a gondolatnak a jegyében, hogy nemzetünket is csak akkor szerethetjük igazán, ha múltját is jól
ismerjük, a zentai Önkormányzat és a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ szombaton, 2015.
február 28-án 17.00 órai kezdettel a zentai Művelődési Házban Hagyományaink Ünnepe elnevezéssel
megszervezi községünk hagyományőrző és hagyományápoló csoportjainak, szólistáinak és közösségeinek
tizenhetedik bemutatkozó estjét és az azt követő szakmai beszélgetést. Rendezvényünknek ezúttal is
elsősorban az a célja, hogy szűkebb pátriánkban is minél gyakrabban teremtsünk nyilvánosságot
mindazoknak a lelkes öntevékeny fiataloknak és felnőtteknek, akiket a népdalban, a néptáncban, a
népzenében és a népmesében rejlő, ihlető értékek felfedezésének igénye fog össze, s akik a
néphagyományból elsősorban azokat az értékeket keresik, amelyek a mai életet is szebbé tehetik
megőrizve annak egy magasabb szinten, fejlettebb formában megvalósuló közösségi szellemét.
Rendezvényünk a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű vajdasági magyar amatőr regionális
rendezvénye.
Az egyének és csoportok az alábbi művészeti kategóriákban mutatkozhatnak be:
1. Előadóművészet: a) népi gyermekjátékok; b) hangszeres népzene; c) népdal; d) néptánc; e) népmese; f)
népszokások. Egy-egy produkció időtartama maximum 7 perc lehet.
2. Kiállítás: A XVII. Hagyományaink Ünnepe szervezői tisztelettel felkérik a találkozón résztvevő
csoportokat, hogy olyan meggyből készült ételekkel kedveskedjenek a vendégeknek, amelyeket a népi
hagyományokból ismernek. A kiállítás elkészítéséhez javasolt ötletek, utasítások: a meggyből készült
ételeken kívül a résztvevők a meggynek a helyi népszokásainkban betöltött szerepéről is gyűjthetnek
adatokat szövegbe foglalva. A dokumentumokat és fényképeket rendszerezve, tablóra tűzve vagy az
asztalon, külön erre a célra elkülönített részen feliratozva kellene bemutatni. A kiállításra készíthetők teljes
ételsorok is – az előételtől kezdve a főételig – a mellé fogyasztott italokkal, de mindennek a meggyel
kapcsolatosnak kell lennie!
A szervezők kérik, hogy a kiállítási kellékekhez mindenki készítsen feliratokat, amelynek a következő
adatokat kell tartalmaznia: a tárgy népi neve, a készítő neve, illetve milyen alkalomra, hol, mikor, hogyan
készítették. Az ételek készítésének rövid leírásához is csatolni kell a készítő és a receptgyűjtő nevét.
Minden csoport a Művelődési Ház kiállítási termében egy-egy asztalon rendezheti el az általa hozott
anyagot. A szervezők a legszebb asztalt és a legízletesebb meggyes ételt díjazzák! A csoportok létszáma
nem haladhatja meg az öt főt! A kiállítással kapcsolatban bővebb tájékoztatásért az érdeklődők Nagy
Abonyi Ágnes néprajzkutató-muzeológushoz fordulhatnak személyesen a zentai Városi Múzeumban vagy
a 024/811-348-as telefonszámon.
A színpadi produkciók bemutatása után a következő összetételű szakmai bizottság véleményezi a
látottakat: Szabó Gabriella népművelő, a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsának elnöke,
Kanalas Zsófia, a Szabadkai Zeneiskola népdalszakának tanára, a Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál
Tanácsának tagja és Rind Melitta néptáncpedagógus. Ünnepi köszöntőt mond Kormányos Katona
Gyöngyi községi oktatási és művelődési tanácsnok. Az est vendége a szabadkai Juhász zenekar és a
budapesti Csillagszeműek néptáncegyüttes táncospárja.
Az előadóművészi kategóriában bemutatkozni szándékozók repertoárjegyzéküket és a résztvevők számát
2015. február 2-áig juttassák a hajnal.anna84@gmail.com villámpostacímre. Bővebb információ a
rendezvénnyel és a színpadi próbával kapcsolatban Baráth Hajnal Annától kapható személyesen a Városi
Könyvtárban vagy a 024/811-266 telefonszámon.
A Hagyományaink Ünnepének programja:
15.00–16.00 óra: A vendégek fogadása, és próba a zentai Művelődési Házban.
15.30–16.30 óra: A csoportok által hozott kiállítás berendezése.
17.00 óra: A fellépők színpadi bemutatkozása. Szakmai megbeszélés.
20.00 óra: Gyermektáncház a szabadkai Juhász zenekarral

