
                                                                                                                 

                                                                                             

„Határtalan Hagyományok” – avagy össztáncban Kőbányán 

 

Kőbánya fontos feladatának tartja, hogy a testvérvárosok által hordozott kulturális értékeket a 
kőbányai lakosok, és a rendezvényekre látogatók minél szélesebb körben megismerjék, és ugyanez igaz 
fordítva is, igyekszik megragadni a lehetőségeket, amelyek keretében a magyar kultúrát, 
hagyományokat bemutathatja a testvérvárosok lakóinak. 

 

A Szent László Napok Kőbánya legnagyobb, 3 napos szabadtéri rendezvénysorozata, amely - 
köszönhetően a színes programoknak - évről évre rengeteg érdeklődőt vonz. 2016-ban a rendezvény 
június 24-26. között kerület megrendezésre.  

 

A rendezvényen hagyomány a testvérvárosokban található alkotó közösségekkel történő 
együttműködés, amely elmélyítése kapcsán idén a testvérvárosokból érkező néptánccsoportoknak 
kívántunk a Szent László Napokon fellépési lehetőséget biztosítani. A néptánc már csak műfaji 
sajátosságainál fogva is rendkívüli módon alkalmas arra, hogy közvetítse a nemzeti kultúrát határokon 
átívelően. Fontosnak tartjuk – mai rohanó világunkban – megismertetni a nemzeti hagyományokat 
mind külföldön mind belföldön egyaránt. A meghívással célunk volt a népi hagyományok, szokások, 
értékek bemutatása, művelése, megőrzése.  

 

2016. évi meghívottaink: 

1. A Kisbojtár gyermek néptáncegyüttes (Párkány). Az együttes mintegy félszáz gyermek fellépővel 
nyitotta a testvérvárosi meghívott néptáncegyüttesek műsorát. Az autentikus népviselet mellett, 
megismerkedhettünk nem csak a helyi néptánc szokásokkal, hanem a helyi népdalokkal is. 

2.  Ördögborda Néptáncegyüttes (Balánbánya). A színes, mintegy 40 perces műsorban nyomon 
követhettük a tájegység gazdag néptánckultúráját és népviseletét. 

3. „ŠUMARI“ Kulturális Művészeti Együttes (Vinkovci). Az együttes óriási élményt szerzett az összegyűlt 
közönségnek, mivel nem csak népviseleti öltözéket, hanem saját élő zenekart is felvonultattak a 
mintegy 60 perces műsorukban.  

 

 

 

 

 



A 2016. június 25-én kora délután fellépő három néptánccsoport nézőközönsége mintegy 200 fő volt. 
A program megvalósulása kapcsán erősödtek a testvérvárosok közötti kapcsolatok. A kölcsönös 
kulturális párbeszéd kapcsán megvalósult a magyar hagyományok határon túli továbbélésének aktív 
lehetősége. A résztvevők reményeink szerint jó hírét viszi a rendezvénynek, visszatérve átadják és 
megosztják a nálunk szerzett tapasztalataikat. Bővültek a kapcsolatok testvérvárosi, civil szervezeti és 
egyéni szinten egyaránt, személyes ismeretségek is szép számmal kötődtek. Új távlatok nyíltak meg a 
jővőbeni együttműködés folytatására és elmélyítésére.  

A program a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.  

 


