
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A 2016-os, XI. Szikince Fesztivál kulturális kalandozás volt a javából. Július 30-án 3 helyszínen kínált értékes 

programokat gyermekeknek, családoknak, az igényes művészet és kultúra kedvelőinek. A programot úgy állítottuk 

össze, hogy a helyiek számára magas művészi és kiemelkedő kulturális értékeket hozzunk a régióba, hisz 

halmozottan hátrányos helyzetűek, ugyanis kisebbségként élnek, elzárt, kiöregedő falvakban nemcsak kevés munka-, 

hanem művelődési, szórakozási lehetőséggel, tehát kulturális szempontból is hátrányos helyzetű területen. Olyan 

elismert, értékes előadókkal ismertettük meg a helyi közönséget, akiket ebben a régióban egyáltalán vagy kevésbé 

ismernek, így ezek az előadók teljesen új rétegekhez jutottak el. Másrészt az ide érkező fesztiválozóknak is sikerült 

megmutatni a helyi hagyományokat, értékeket.  

Minden falunak megvolt a saját tematikája, mottója. Garampáld a Versfalu, Kisgyarmat a Folkfalu, míg Zalaba a 

Világfalu címet kapta, így mindenki ki tudta választani a számára érdekeset, az őt érdeklő műfajt. Nemcsak a szellemi 

örökség megőrzésére, hanem a kulturális sokszínűségre, az interkulturalitásra is igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni, 

ami egy új színfoltja volt az idei fesztiválnak. Nem csak ettől volt különleges ez a fesztivál, hanem összművészeti 

jellege miatt is, hogy egyidejűleg több művészeti ágnak nyit teret (ének, zene, tánc, dráma és irodalom), másrészt 

nem csak egy bizonyos réteget szólított meg, így gyerekek, szüleik, nagyszüleik, az egész család kilátogatott a 

fesztiválra, és talált neki szóló programot, ami szintén egyedülállóvá tette a fesztivált a felvidéki fesztiválok 

palettáján. 

Garampáldon Jókai novellája alapján színpadra állított Furfangos csudadoktorok című bábelőadással kezdtünk. Az 

irodalom mellé társult a bor is, ahogy jöttek az esti programok. A Maszk Bábszínház másik előadásában, a Borok, 

dalok, bábok címűben régi magyar bordalok, borversek szólaltak meg. Ezt követte a Holló Együttes A „bor legendája" 

című vidám zenés koncertje. Összeállításukban a bor históriáját feldolgozó, igen gazdag irodalomból válogattak. A 

műsorban énekelt versek szerepeltek Petőfi Sándortól, Csokonai Vitéz Mihálytól, Arany Jánostól, vagy akár Gárdonyi 

Gézától is.  

Kisgyarmaton a Muzslai Nyugdíjas Éneklőcsoport nyitott népdalcsokorral.  Ezt követően a Little Symphony vonós 

kamarazenekar népdalfeldolgozásaival lépett színpadra. A Ládafia Bábszínház az Együgyű Mihókról szóló népmesét 

hozta el az érdeklődőknek. A tánc szerelmeseit a Pásztortűz Néptánccsoport örvendeztette meg műsorával. Őket 

követték a helyi hagyományőrzők, akik bemutatták a lakodalmas szokásokat „Szikincei Örökségként”. Másik 

„Szikincei Örökségként” a népi konyha volt jelen, melynek keretében gulyás készült. Az estet a Parapács Együttes 

zárta, melynek műsorában közreműködött a „Népművészet Ifjú Mestere”, Kodály Zoltán emlékdíjas és eMeRTon 

díjas Agócs Gergely is. 

Zalabán a Kincskeresők Zenekar mutatta be a nagyérdeműnek a helyi népzenei dallamokat. A Kincső 

Néptáncegyüttes Kultúrák találkozása című műsorában nemcsak magyar, hanem szlovák, moldvai és roma táncokat 

is láthattak az érdeklődők. A roma folklóros vonalat a Fláre Beás Együttes vitte tovább, akik hagyományos 

cigányzenét játszottak, és néhány roma tánclépést is megtanítottak a koncertet követő táncházban. Az estét az Ezüst 

Patak együttes koncertje zárta. Zalabán „Szikincei Örökség” gyanánt helyi termék és kézműves kirakodó vásár volt. 

A helyszínek között kisvonat szállította a fesztiválozókat. 

Mindkét célunkat elértük, hisz egy magas művészi és kulturális értékeket, ill. helyi hagyományokat, a régió értékeit 

bemutató rendezvény volt a fesztivál idén is, ugyanakkor közvetett módon a helyi folklór tevékenységeket és a falusi 

turizmust is ösztönöztük a régióban. 

A fesztivál honlapcíme: www.szikince.eu    

A beszámoló az alábbi oldalon olvasható: https://www.szikince.eu/single-post/2016/07/31/Rules-for-Responsive 

Innen pdf formátumban letölthető: https://docs.wixstatic.com/ugd/c1dd2c_a1fe0c14e49943c58482bab31e2098a7.pdf  
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