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PÜNKÖSDI ÖRÖKSÉG 

SZENTENDRE 2019. június 9-10. 
 

 

Egyesületünk 2019. június 9-10-én, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban hetedik 

alkalommal megrendezi a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságával közösen Pünkösdi 

Örökség elnevezésű programját. A program nem egy hagyományos néptánc fesztivál – ahol a 

hangsúly a fellépésen van -, sokkal inkább egy egész napos együttlét, amely hangulatában közel 

áll a falusi gyerekek egykori ünnepnapjaihoz, a népszokások, népi játékok világához. Olyan 

csoportok jelentkezését várjuk a két nap valamelyikére, akik vállalják, hogy részt vesznek egy-

egy nap programjában, az alábbiak szerint:  

- A csoportnak az egész napos programban részt kell vennie 9.00-16.00 óra között  

- A lánykarnak az előre betanult pünkösdi királyné-járással előre elkészített beosztás 

szerint - 3-4 alkalommal - végig kell vonulni a megadott falurészen, s egy központi 

pünkösdölésen is részt kell venniük 

- A legényeknek fel kell készülniük népi játékokkal – csülközéssel, pányvázással stb. – 

amelybe a látogatókat, érdeklődőket be kell vonni, a számukra kijelölt udvarban, réten, a 

csoport férfi oktatójának vezetésével, az előre elkészített beosztás szerint (az eszközöket 

minden csoport saját magának biztosítja) 

- A csoportoknak 1-1 koreográfiát be kell mutatni a központi színpadon, az előre elkészített 

beosztás szerint 

 

Nap közben a gyerekeknek van lehetősége megtekinteni a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, s 

bekapcsolódni az ott folyó programokba.  

 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület biztosítja az alábbiakat: 

- Központi zenekar (ez idén is a Dűvő Zenekar) 

- A lányokat felkészítő pedagógusnak, és a játékot irányító oktatónak szerény tiszteletdíjat 

fizet, számla ellenében 

- Anyagi lehetőségeinek függvényében hozzájárul a csoportok buszköltségéhez 

- Biztosítja a helyi szervezőkkel együtt az öltözési lehetőséget az amfiteátrum öltözőiben 

- A buszoknak parkolási lehetőséget biztosít (A busz a területre csak 9.00 óra előtt hajthat 

be.) 

 

Mindkét nap 4-4 csoport jelentkezését tudjuk elfogadni. Több csoport jelentkezése esetén azok 

a színvonalasan működő együttesek élveznek előnyt, akik korábban nem vettek részt a 

rendezvényen. A műsorfüzet lezárása miatt a jelentkezéseket – csoport neve, létszáma, 

bemutatandó koreográfia címe, együttes vezetők, elérhetőségek, rövid ismertető – április 19-ig 

várjuk a darmospisti@freemail.hu e-mail címre.  

 

Információ: Darmos István 20/4342051 

 


