III. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó Földesen
Szakmai beszámoló
a 24712/2007 számú Oktatási és Kulturális Minisztérium által nyújtott támogatáshoz
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó nevet viselő
rendezvény.
A rendezvény célja a hagyományos magyar lakodalmi szokások, a vőfélykedés felelevenítése,
bemutatása.
Földes Község Önkormányzatával és a Karácsony Sándor ÁMK-val közösen már harmadik éve rendezi
meg egyesületünk e rendezvényt.
A Kárpát-medence egész területéről érkező vőfélyek bemutatkozásán túl a 2 napos rendezvényre
látogatókat több egyéb program is fogadta.
2007. november 30-án pénteken az első nap érkeztek meg a vőfélyek, ekkor egy kötetlen beszélgetős,
barátkozós délelőttön ismerkedhettek meg egymással a meghívottak. Délután csigacsinálás és fotókiállítás
várta a vendégeket. A fotókiállításon az előző két Vőfélytalálkozó életképei és hajdúsági lakodalmakról
készült fotók voltak láthatók.
A második nap, december 1-e szombat tekinthető az esemény fő napjának. Hajnalban hagyományos
disznóvágást tartottak. A disznótoros eseményekkel párhuzamosan kézművesek bemutatója és vására volt.
A délelőtt folyamán erdélyi gazdák, vőfélyek mutatkoztak be, gyermek lakodalmasokat láthatott a
közönség, valamint néprajzi előadáson vehettek részt „Termékenységi szimbólumok a magyar
lakodalomban” címmel. A gyerekeket kézműves játszóház várta. Délután bortörténeti előadás, borkóstoló
és „Kádár legények avatása” címmel a Szeredás Népzenei Együttes és a Tabak Színház közös műsora volt
látható. Majd Sucha környéki lakodalmas műsort mutatott be a Goral hagyományőrző népi együttes. Esti
műsorként a Szeredás Népzenei Együttes és a Hegyközi hagyományőrzők „Hegyközi lakodalmas” című
lemezbemutatója volt látható, valamint a Nagyecsedi Hagyományőrző Népi Együttes lakodalmas műsora.
A műsorok után az András napi bálban a Szeredás Népzenei Együttes szilágysági zenészekkel
kiegészítve, valamint a Bürkös Zenekar szórakoztatta a vendégeket.
A Helytörténeti Múzeumban tárgyi néprajzi kiállítás volt megtekinthető. Az ÁMK udvarán a
látványkonyha és a csárda mellett felállított színpadon a vőfélyek spontán bemutatkozására volt
lehetőség.
A találkozó zenekara a Szeredás Népzenei Együttes szilágysági zenészekkel kiegészítve.
Napközben folyamatosan archiválták a vőfélyek verseit, mondókáit, amelyet az aulában egy kivetítő
segítségével tudtak nyomon követni az érdeklődők.
Az archivált anyagból és a kétnapos rendezvény eseményeiből DVD kiadványt szeretnénk készíteni.
A rendezvényen közel 90 vőfély, több néptáncegyüttes és közel 200 segítő valamint több száz vendég vett
részt.
A rendezvény végeztével és a visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy megvalósítottuk a rendezvény
célját, több emberhez juttattuk el, ismertettük meg a hagyományos magyar lakodalmi szokásokat és magát
a vőfélykedést is. Ezen felül hű maradt egyesületünk ahhoz a céljához is, hogy a magyar népi szokásokat,
táncokat, viseleteket is megismertesse és felhívja a figyelmet ezekre a nemzeti értékeinkre.
Földes, 2008. január 30.
Bíró István
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