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Települések helyi termékeinek bemutatása vagy helyi hagyományokra épülő rendezvények 

megtartása célterület 8319514577 azonosítószámú  

 „Kulturális rendezvénysorozat a Tisza mentén”  

 

Farsang című rendezvény 

Helyszín: Újszentmargita 

Időpont: 2013. 02. 09. 

 EMLÉKEZTETŐ  

 

A Margitai Borisszák Nóta Egyesület a pályázaton belül szervezte meg a 2013. 02. 09. -én a 

Farsangot a Polgármesteri Hivatallal karba ölte. 

A meghívóban a falu gyermekei és szülei lettek megjelölve célcsoportként. 

Örömmel töltött el, hogy sokan eljöttek a rossz idő ellenére is a programokra. 

A Margitai Borisszák tagjainak a hagyományőrzés fontos szerepet tölt be az életébe.  

A téltemetés, a farsangi maskarában eltöltött mulattság visszaidézte mindenki számára a 

gyermekkort, felelevenítette a mindennapjainkban fellelhető vidám, bohókás pillanatokat. 

A nap a Művelődési ház könyvtárában kezdődött, ahol farsangi strófákkal, versekkel, 

mondókákkal neveztek be a versmondó versenyre a gyermekek. A feszültség oldására a 

megjelentek közösen: a falu apraja – nagyja farsangi versikéket mondtunk és énekeltünk. 

 

A délelőtt folyamán a Hétszinvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti szolgálat konyháján 

dolgozó szakács nénik szorgos kezei farsangi fánkot sütöttek a résztvevőknek. 

 

Déli 12 órára hirdettük meg a fánk evő versenyt, amelyre sok bátor jelentkező volt, közülük 

az első 10 fő vehetett részt az ütközetben. Szó szerint ütközet volt az arcok és a tányér 

nagyságú lekváros fánkok között. 

 

 

Sajnos a faluban meghirdetett fánk sütő versenyre nem érkeztek zsűrizhető ételek. 
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Az előzetes megbeszélések alapján a 13 órakor kezdődő kulturális műsort az általános iskola 

osztályai adták volna, sajnos ők nem tudtak e programon részt venni. 

A közönség azonban nagy örömmel fogadta a helyi Óvoda nagycsoportosainak műsorát, 

melyet a gyermekek ragyogó arccal adtak elő és táncoltak el. 

Majd a Margitai Borisszák farsangra begyakorolt spanyoltáncát láthatták, (természetesen a 

farsangra tekintettel kicsit másként, álarcban). 

 

A kézműves foglalkozáson mókás maszkokat készítettünk családtagjainkkal különböző 

anyagokból, díszítő elemekkel. 

Ezeket az álarcokat tettük arcunkra a téltemető, Busójárásunkkor.  

A Balmazújvárosról érkező Hímes Tánccsoport tagjai mókás ruházatban kísérték el a 

gyermekeket és szüleiket Újszentmargita utcáin énekelve, csörgéssel, medvetánccal és csikós 

csattintással színesítve a téltemetést.  A menet közepén talicskában tolva a kisze bábút 

érkeztünk vissza a művelődési ház elé. A kisze bábú meggyújtását énekszóval, tánccal 

kísértük. Az eső ellenére a szalmával kitömött rongybaba ropogva melegítette a körülötte 

állók arcát. 

 

A Művelődési házba visszatérve a Hímes tánccsoport által előadott álmenyegző színesítette a 

délután eseményeit. 

Majd táncház keretein belül tanulhattunk új tánclépéseket és láthattunk más tájegységeken 

honos tánc koreográfiákat, páros táncokat és férfi csűrdöngölőket. 

 

A nap folyamán megtartott verseny eredményhirdetése és a tombolasorsolás 18 órai kezdettel 

volt megtartva. 

 

19 órakor került sor a Lesz Dance nevű tánccsoport farsangi keringőjének bemutatására, 

amellyel megnyitottuk a farsangi bált. Hajnalig tartó mulatozással zártuk a napot. 
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Összefoglaló: 

- A pályázatban megírtak közül nem valósult meg a farsangi fánk sütő verseny, mivel 

nem volt jelentkező. 

- A pályázatban leírtak mellett megvalósult még táncház és az óvodások kulturális 

műsora. 

  

 

 

Újszentmargita, 2013. február 10.  

 

 

Készítette: 

 

 

      Katona Csabáné 

      Egyesület elnöke 

 


