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MEGHÍVÓ 

 Kedves Táncosok!   

  
A Muravidéki Magyar Napok, valamint a XIV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny keretében 

megszervezzük Lendván a Határon innen és túl XI. nemzetközi néptáncfesztivált. 

  

A Nemzetközi néptáncfesztivált a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidék 

Néptáncegyüttes, valamint a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

közösen szervezi, amely 2019. augusztus 24-én, szombaton 15.30 órai kezdettel a 

˝Drvarnica˝ Bár melleti füves területen felállított rendezvénysátorban (Lendva, Kolodvorska 

ulica 6, 9220 Lendava, Szlovénia) kerül megszervezésre. A nemzetközi néptáncfesztivál 

keretében reméljük az Önök csoportja is megmutatkozik.  

 

A magyar népzenei kíséretet a szervezők biztosítják. Meghívott zenekarunk, akik a 

talpalávalót húzzák, a Tokos zenekar és barátai (Facebook: 

www.facebook.com/tokoszenekar). Kérem, megfelelően jelöljék, igénylik-e a kijelölt zenekar 

szolgáltatásait. Amennyiben igen, az Önök által igényelt zeneszámokat küldjék el az alábbi 

két ímélcímre: tokoszenekar@gmail.com, muravidek@gmail.com.  Minden további 

egyeztetést a dallamok mennyiségéről és a koreográfia felépítéséről, személyes egyeztetés 

alapján, a zenekar prímásával tehetik meg, a kijelölt zenekar esetében Vajas Alberttel, aki 

elérhetőségét alul tüntettem fel (ímélcím és telefonszám). 

 

Bármilyen kérdés felmerül a néptáncfesztivál kapcsán, forduljanak hozzám bizalommal. 

 

Sok szeretettel meghívjuk és várjuk, hogy együttesük szereplésével színesítse a 

néptáncfesztivált!   

 

Kérjük, hogy a mellékelt adatlapot kitöltve továbbítsa ímélcímünkre, legkésőbb 2019. június 

30-ig /vasárnapig/, valamint a zenét egyidőben továbbítsa a megfelelő ímélcímekre! A 

Nemzetközi néptáncfesztiválon való szereplés szándékát jelezze mihamarabb. 

 

A napi programbeosztás (A műsorváltozás jogát fenntartjuk!): 

 

 14.00 halászléfőző-verseny megnyitója, 

 14.15 – 15.15 egyeztetés a zenekar és a fellépők közt,  

 14.30-tól foglalkozások gyerekeknek 

 15.30 XI. nemzetközi néptáncfesztivál  

 18.30 halászléfőző-verseny eredményhirdetésé 

http://www.facebook.com/tokoszenekar
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 19.00-20.00 a színpad a Tokos zenekar és barátaié 

 20.00-tovább a színpadon zenél a Pannon Cigányzenekar szólistái (Baranyai Lajos és 

zenekara) 

 

Üdvözlettel: 

 

Kovač Tünde 

 

a Muravidék Néptáncegyüttes csoportvezetője, 

a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szakmai munkatársa 

  

 

NÉPZENEI EGYÜTTES:  

 

Tokos zenekar és barátai 

 Vajas Albert: tokoszenekar@gmail.com, 0040 741 677 615 

 

További információk: 

 Muravidék Néptáncegyüttes, Folklorna skupina Muravidék (Tel: 00386 2 620 36 02, 

00386 51 344 584 Kovač Tünde, muravidek@gmail.com) 

 

 

 

Lendva, 2019. június 8.   
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VABILO 
Dragi Folkloristi! 

 

Vabimo Vas, da se udeležite 11. Mednarodnega folklornega festivala, ki se bo odvijal v sklopu 

Prekmurskih madžarskih dnevov ter v okviru 14. Mednarodnega tekmovanja v kuhanju ribje 

čorbe. 

 

Organizatorji Mednarodnega folklornega festivala so Zavod za kulturo madžarske narodnosti 

Lendava, Folklorna skupina Muravidék in Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine 

Lendava.  

 

Prireditev bo v soboto, 24. avgusta 2019., ki se bo odvijala v prireditvenem šotoru ob 

zelenici pred poslopjem bara Drvarnica (Lendava, Kolodvorska ulica 6, 9220 Lendava, 

Slovenija). Upamo, da bo del dogajanja tudi Vaša folklorna skupina. 

 

Glasbeno spremljavo za madžarske ljudske plese zagotavljajo organizatorji. Povabljena je 

glasbena skupina Tokos in prijatelji iz Romunije (Facebook: 

www.facebook.com/tokoszenekar). Vljudno Vas prosim, v kolikor želite glasbeno spremljavo 

od glasbene skupin Tokos, to ustrezno označite na priloženi prijavnici, nato ustrezne 

glasbene posnetke pošljete na sledeča e-mail naslova: tokoszenekar@gmail.com in 

muravidek@gmail.com. Vsa potrebna dodatna dogovarjanja glede glasbene spremljave 

urejajte osebno z vodjo glasbene skupine. Kontaktne podatke sem navedla ob koncu 

dokumenta (e-mail naslov, telefonska številka).  

 

V kolikor imate dodatna vprašanja, se obrnite name z zaupanjem. 

 

Z velikim veseljem Vas vabimo, da popestrite Mednarodni folklorni festival. 

 

Prosimo Vas, da priloženo prijavnico izpolnite in do nedelje 30. junija 2019 posredujete na 

naš e-mail naslov, ter hkrati posredujete tudi glasbeno spremljavo na oba e-mail naslova. 

Udeležbo sporočite čim prej! 

 

Predviden potek dneva:  

 

 14.00 otvoritev mednarodnega tekmovanja v kuhanju ribje čorbe , 

 14.15 – 15.15 uskladitev z glasbeno skupino za udeležence mednarodnega 

folklornega festivala (šotor, pri odru),  

 14.30 otroški razvedrilni program 

http://www.facebook.com/tokoszenekar
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 15.30 11. mednarodni folklorni festival  

 18.30 razglasitev rezultatov 

 19.00-20.00 koncert glasbene skupine Tokos in prijateljev 

 20.00 koncert solistov romske glasbene skupine Pannon Cigányzenekar (Lajos 

Baranyai s prijatelji) 

 

Prisrčno vabljeni! 

 

Lep pozdrav: 

 

Tünde Kovač 

 

vodja Folklorne skupine Muravidék in 

sodelavka Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 

 

 

GLASBENA SKUPINA: 

 

Glasbena skupina Tokos in prijatelji 

 Vajas Albert: tokoszenekar@gmail.com, 0040 741 677 615 

 

Dodatne informacije: 

 Muravidék Néptáncegyüttes, Folklorna skupina Muravidék (Tel: 00386 2 620 36 02, 

00386 51 344 584 Kovač Tünde, muravidek@gmail.com) 

 

Lendava, 8. junij 2019 
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Határon innen és túl 

X. nemzetközi néptáncfesztivál – 10. Mednarodni folklorni festival  
 

JELENTKEZÉSI LAP –  PRIJAVNICA 

 

 

 

A csoport neve: 

Ime skupine: 

 

 

 

 

Csoportvezető: 

Vodja skupine: 

 

 

A csoportvezető telefonszáma: 

Telefonska številka vodje skupine: 
 

A csoportvezető ímélcíme: 

E-mail naslov vodje skupine: 
 

 

Művészeti vezető: 

Umetniška vodja: 

 

 

A művészeti vezető telefonszáma: 

Telefonska številka umetniške vodje: 
 

A művészeti vezető ímélcíme: 

E-mail naslov umetniške vodje: 
 

 

Fenntartó intézmény: 

Institucija: 
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A csoport bemutatása (kb. 300-300 szóban, kétnyelvűen a kétnyelvű területen élő csoportok- szlovén 

és magyar nyelven, mindenki más egynyelvűen): 

Predstavitev skupine (pribl. 300-300 besed, dvojezično folklorne skupine iz dvojezičnega območja- v slovenskem 

in madţarskem jeziku, vsi ostali enojezično): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összeállítás címe és tájegysége: 

Naslov koreografije in umestitev v pokrajino, 

v kolikor je mogoče: 

 

 

 

Színpadi alkalmazás: 

Avtor koreografije: 

 

 

 

A műsorszám hossza (max 15 perc):  

Dolţina odrske postavitve (največ 15 minut): 

 

 

 

Igénylem, hogy a Tokos zenekar és 

barátai zenéljenek (megfelelően jelöld): 

Ţelim, da spremlja glasbena skupina Tokos in 

prijatelji (ustrezno označi) 

 

IGEN-DA/NEM-NE 

A saját zenekar megnevezése, létszám: 

Ime lastne glasbene spremljave, št. 

glasbenikov: 
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A fellépők létszáma: 

Število nastopajočih:                                              

 

 

 

Kisérők száma (a saját zenekari létszám is 

ide sorolódik + a többi kísérő): 

Število spremljevalcev (lastno glasbeno 

spremljavo štejte sem + ostali spremljevalci): 

 

 

 

Résztvevők  
(táncosok és a kísérők száma összesen):  

Število udeleţencev  
(plesalci in spremljevalci skupaj): 

 

 

 

ÉTELJEGY SZÁMA – ŠTEVILO BONOV ZA HRANO: 

 

Normál – Standard:  

Vegetáriánus – Vegetarijanski:  

 

Egyéb kérés, megjegyzés – Druge prošnje, predlogi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés – Datum: 

 

 

…………………………………………….. 

 


