
ORMÁNSÁGI SKANZEN NAPOK 

(2022. szeptember 17.) 

 

A sellyei Kiss Géza Múzeum udvarán megrendezett két napos programsorozatra szeptember 

16-17-én került sor. Erre az alkalomra iskolánk is felkérést kapott. 

Az általános iskola alsós tanulói közül a negyedik évfolyamos gyerekekre esett a választás. 

Így osztályfőnökük révén én készítettem fel az alsósokat, a felsősök pedig egy verssel és az 

énekkarral léptek fel felsős tanáraik felkészítése segítségével. 

A mi műsorunk összetettebb volt: ormánsági dalokkal, játékokkal és egy egyszerűbb tánccal 

álltunk a közönség elé. A műsor összeállításához az ormánsági népszokások jó ismerőjétől, 

Pálné Varga Valériától kaptam segítséget. Az ő ajánlására került a forgatókönyvbe a „Gyertek 

elő, lúdaim” c. népi gyermekjáték, az „Éva szívem, Éva” c. népdal ormánsági változata, egy 

erről a tájegységről származó kiszámoló, valamint két mozgásos gyermekjáték: „Húzd, húzd 

magadat…” és az „Án, tán, titiom” is.  

A próbákhoz elég rövid idő állt rendelkezésünkre, mindössze két hét. Problémát okozott még 

a gyerekek alacsony létszáma, mert ebben az összeállításban csak a lányok vettek részt. Így az 

öt negyedikes kislány mellé az 5. évfolyamról szükség volt még beszervezni három leányt, 

hogy legalább négy pár tudjon szerepelni. Így a próbák időpontjának megoldása sem volt túl 

egyszerű, mert nehéz volt olyan időpontot találnunk, ami mindkét osztálynak megfelelt. 

A fellépésre szombat délután került sor. Sajnos az időjárás nem nekünk kedvezett, egész nap 

szakadt az eső. Ennek ellenére elég sok ember jött el a rendezvényre, hiszen fedett színpadot 

és nézőteret biztosítottak a szervezők számunkra. Elsőként az énekkarosok énekeltek, utána 

Dobos Dorina 8. osztályos tanuló verset szavalt, végül a lányok következtek. A fellépők 

csinos népviseleti ruhában, vidáman adták elő pár perces, rövid kis műsorukat.  

Ezt követően egy magyar népzenei együttes volt hallható, majd kézműves játszóházban 

vehettek részt a gyerekek: a nemezelést, a csuhézást és a szövést próbálhatták ki. Mindezek 

mellett ételkóstoló, népi játszópark is színesítette a délutánt.   

Ez a délután a rossz időjárás ellenére is jól sikerült. Fellépésünket követően alkalmunk nyílt 

még sokféle tartalmas programon is részt vennünk.  
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