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Télűző Maskarádé 
2014. február 21- 22. 

Immár tízedik, jubileumi alkalommal került megrendezésre Balmazújvároson a „Télűző 
maskarádé”. Balmazújváros far, de az egész alföld farsangi hagyományai elsősorban a báli 
életre korlátozódtak. Abban azonban jelentek meg olyan hagyományos maszkos és 
dramatikus elemek, amelyek nemcsak a farsang időszakában, de az évkör más ünnepeinek 
alkalmával is megjelentek. Ilyen maszk a gólya, a medve, a betyár, a huszár, stb.. Ezen kívül 
olyan dramatikus szokások, amelyekben ezek a hiedelemalakok megjelennek. Ezeket  a 
hagyományokat hívtuk életre egy évtizeddel ezelőtt. 
 Ebben az évben a helyi rendezvényünkből egy olyan találkozót kívántunk faragni, 
mely során nemcsak a kisebb tájegységünk, hanem más, olyan jelentős hagyományokkal bíró 
közösségek is megjelenjenek, amelyeket mindenképp meg kell mutatni itt is a 
közösségeinknek. Ebben figyelve arra, hogy minden esetben egy élő hagyományt megjelenítő 
csoport jelenjen meg, ha lehet abból a közösségből ahol az létezik, ha kivitelezhetetlen, akkor 
egy olyan revival közösség, aki az élő hagyományt dolgozta fel. 
 Ezt szem előtt tartva hívtunk Mohácsról Busókat, Csíkcsobotfalváról 
farsangtemetőket, a Szélrózsa Néptáncegyüttest Földesről a Forgórózsa Néptáncegyüttest 
Debrecenből, a Garagulya Kompániát Sátoraljaújhelyről, Az Ilosvai Néptáncegyüttest 
Nagyidáról, a Hagyományőrző egyesületet Sárándról. Közreműködők voltak még mellettük 
azok a balmazújvárosi civil szervezetek, kézműves alkotók, akik a néphagyományt műveli, 
mint a Kadarcs Népzenei Együttes, a Himes és Kishimes Néptncegyüttesek, a Veréce 
Hagyományőrző Népdalkör. 
A találkozó a pénteki csoportérkezések után vacsorával és táncházzal indult, ahol a Darvas 
zenekar muzsikált. A találkozó fő napját a szombat adta, mely egy hagyományos, hajdúsági 
disznótorral vette kezdetét, majd gyerekek részére kézműves foglalkozások lettek megtartva, 
ekkozben Gulyás László vándormuzsikus gyermekműsorát nézhették meg a résztvevők. A 
napot dr. Kovács Erik etnográfus előadása folytatta, a hagyományos farsangi maszkokról, 
majd kezdetét vette a hagyományos télűző felvonulásunk a település utcáin, melyen minden 
meghívott csoport részt vett. A felvonulást követően egy Farsangi hagyományokból 
összeállított gálaműsor került megrendezésre a jelenlévő csoportokkal a művelődési központ 
színháztermében, azt pedig egy hagyományos farsangi bál követett. 
2014. 02. 27. 
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