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17. Interetno fesztivál

Időpontja:

2018. augusztus 22 – 26.

Helye(i):

Szabadka

Látogatói létszáma:

25.000

Közreműködői létszáma:

115 önkéntes

Naprakész, saját online
felületének címe:

www.interetno.net

A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult program leírása,
eredményessége, szakmai hatásai:
A projekt fő célkitűzései: Az Interetno fesztivál általános célkitűzése a multi- és
interkulturalizmus népszerűsítése Szabadkán, a vajdasági nemzetiségek kulturális
örökségének, valamint más országok, elsősorban a Kárpát-medence magyarsága
hagyományainak a bemutatása révén és által. Fontos kiemelni, hogy ez az egyetlen
vajdasági fesztivál amely a CIOFF-által jegyzett rendezvény, illetve, hogy a UNESCO
Szellemi

Kulturális

Örökség

egyezmény,

illetőleg

a

Kulturális

kifejezések

sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyezmény céljait, irányelveit
szem előtt tartva szerveződik.
Az Interetno fesztivál célkitűzései:
• Szabadka kulturális életének fejlesztése, a polgárok kötődésének erősítése a
városhoz,
• szerepvállalás a kulturális alapú régió- és közösségfejlesztésben,
• a város kulturális identitásának megőrzése és formálása,
• a város turisztikai vonzerejének erősítése,
• a város bekapcsolása a különböző turisztikai és fesztiválkörutak hálózatába,
• a Vajdaságban élő nemzetiségek kulturális örökségének, valamint a világ más
országaiból érkező népek-nemzetiségek kultúrájának a bemutatása,
• értékőrzés, értékközvetítés, értékfejlesztés,
• interkulturális dialógus feltételeinek a megteremtése,
• a látogatók más kultúrák iránti toleranciakészségének a fejlesztése,

• a hazai és külföldi kulturális intézmények megismerkedéséhez és jövőbeni
együttműködéséhez való hozzájárulás.

A program célcsoportja: a program közvetlen célcsoportja minden szabadkai és
környékbeli lakos, aki érdeklődik a népművészet, a kultúra és a hagyományok iránt. A
program közvetett célcsoportjába tartoznak a fesztiválon bemutatkozó népzenészek,
néptáncegyüttesek, hagyományőrző csoportok, kézművesek, borászok.

A program partnerei: az Interetno fesztivál és mint szervező, a Népkör Magyar
Művelődési Központ 2014-ben felvételt nyert a Folklórfesztiválok Magyarországi
Szövetségébe. 2014-ben a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti
Vásár, a Nagyenyedi Nemzetközi Néptáncfesztivál és a (Népkör Magyar Művelődési
Központ

által

szervezett)

Interetno

fesztivál

hivatalos

képviselői

háromoldalú

együttműködési megállapodást írtak alá a táncegyüttesek közös meghívásáról, a három
fesztivál programjának összehangolásáról és közös fejlesztéséről.

A program megvalósításának keretei: az Interetno fesztivál elsősorban a világ
minden tájáról, kontinenséről a népi-nemzeti kulturális értékeket őrző és közvetítő
néptánc-, illetőleg autentikus táncegyütteseket, és a Kárpát-medence kiemelkedő és
tehetséges magyar néptánc, népzenei és világzenei szólistáit, együtteseit hozza el
Szabadkának, Vajdaságnak, Szerbiának, a tágabban vett régiónak. Mindemellett,
középkori hangulatot kölcsönözve a városnak, 80-90 faházikót és standot felállítva teret
nyújt a tágabban vett régió tárgyalkotó nép- és iparművészeinek, de a régi mesterségek
bemutatására is: így több mint 100 régi mesterség mutathatja meg alkotásait,
termékeit,

portékáját..

Ugyanakkor

helyet

kap

a

vidékünk,

a

ránk

jellemző

gasztronómiai ízvilág, de a borkultúra szerelmesei sem maradnak nedű nélkül – ők a
Borteret látogathatják. Az Aranykapu játszóházban naponta több száz gyermek vehet
részt

kézműves

foglalkozásokon,

tanulhat

mesét,

ügyességi

játékokat.

Hangszerbemutatókat, kézműves foglalkozásokat és bemutatókat szervezünk, és
minden évben elhozzuk számukra a gólyalábasokat és a régió valamely bábelőadását is.
Ugyanakkor az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel együttműködésben a
Vajdasági

Magyar

Gyermek

Néptáncegyüttesek

Bemutató

Színpada

keretében,

kétévente a vajdasági magyar gyermek táncegyüttesek is megmérettethetnek. Mindezek
mellett

különböző,

a

szellemi

kulturális

örökségünkről

szóló

előadások,

fényképkiállítások, filmvetítések és kiállítások zajlanak. 2009 óta kerül meghirdetésre az
Ex Libris című képzőművészeti pályázat, amelyre a világ minden tájáról érkeznek
alkotások, amelyről számos nemzetközi folyóirat elismerő hangon szólt már, és amely a

néphagyományok ápolására, értékeink képzőművészeti megjelenítésére fókuszál. A
fesztivál a fotóművészetet is bevonzza: olyan alkotásokat vár pályázatára, amelyek az
Interetno fesztivál hangulatát, világát, tehát a fellépők, kirakodók, egyszóval Etnopolis
lakóinak sokszínűségét tudják visszaadni. Az esti programok a Népkör Magyar
Művelődési Központ udvarában érnek véget, a Fesztivál klubban, a Nemzetek
táncházával. A zárónapon a résztvevők közös Igeliturgián vesznek részt, ahol mindenki
a saját nemzetének egy-egy egyházi énekét is bemutatja, hogy utána közösen járuljanak
a vendégszerető szabadkaiak készítette, többnyire házi készítésű finomságokkal
felterített Szeretetasztalhoz. Ezt az érzést és élményt – a résztvevő nemzetek más
településen való vendégszerepeltetésével – törekszünk az egész régióval megosztani. A
fesztivál nyitó és záró napjának nyitánya a részvevők ünnepi felvonulásával indul.
A 17. INTERETNO FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSA
A 17. INTERETNO FESZTIVÁL SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁT a következő személyek
alkották:

Bodrogi

Béla

fesztiváligazgató,

Bodrogi

Hajnalka

fő

koordinátor,

Rumenyákovity Szilvia, Rumenyákovity Kárlo, Polyákovity Izabella.
A 17. INTERETNO FESZTIVÁL MEGHÍVOTT TÁNCEGYÜTTESEI
Vajdaságot és Szerbiát a szabadkai Bunjevačko kolo táncegyüttese, a szabadkai OKUD
Mladost, a tavankúti Matija Gubec, a szintén tavankúti BKC Tavankut, a topolyai SKC
Vuk Stefanović Karadžić, a horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület és a Népkör
Magyar Művelődési Központ Róna táncegyüttese, valamint a néptánc szakosztály
képviselte.
Magyarországról a Kecskemét Táncegyüttes, Jakutföldről Oroszországból a Nurgusun
táncegyüttes, Kolumbiából a Corporacion folclórica Amanacer Colombiano táncegyüttes,
Mexicóból a Mexico Arte y Tradición Ballet Folklórico táncegyüttes, Oroszországból a
Chaika táncegyüttes, Panamából Academia de Proyecciones Folklóricas José Corella
táncegyüttes, Paraguayból Elenco Folklórico O’Leary Jeroky táncegyüttes, Tatárföldről
Oroszországból a Guzel Chulman táncegyüttes kaptak meghívást a fesztiválra, ők
képviselték országukat, régiójukat, tájegységüket. A táncegyüttesek – minden este másmás koreográfiával – a Táncpanorámák keretében mutatták be hagyományvilágukat.
A 17. INTERETNO FESZTIVÁLRA MEGHÍVOTT ZENEI EGYÜTTESEK
Az idei fesztivál egyszerre több helyszínen is zajlott. A világzenét kedvelők már a délutáni
órákban is élvezhették a külföldi zenekarok hangzásvilágát. A bortérre látogatók
megismerhették Magyarország, Jakutföld, Kolumbia, Mexicó, Oroszország, Panama,
Paraguay és Tatárföld dallamvilágát.

A latin és magyar dallamok még táncra is

perdítették a közönséget. Esténként a Nemzetek táncházában más-más külföldi
táncegyüttes zenekara mutatta be a zenei hagyományait. A gyermekek sem maradtak
koncert élmény nélkül a Csavargó táncházban a Kecskemét Táncegyüttest kísérő
zenekar közreműködésével megtáncoltatták a legkisebbeket is.
A 17. INTERETNO FESZTIVÁL GYERMEKPROGRAMJAI
Az idei rendezvény rendhagyó volt a gyermekeknek, a családoknak szóló programok
tekintetében is. Az mellett, hogy a Ki játszik ilyet...? program keretében napi öt óra
hosszában várta a fesztivál a gyermekeket különböző kézműves foglalkozásokkal,
mesterség bemutatókkal, népi, ügyességi játékokkal, gyermekjátékokkal, játszótérrel,
a fesztivál szervezői minden napra igyekeztek tartalmas, a család minden tagjának
egyszerre élményt nyújtó programot is kínálni. A kézműves foglalkozások, a magyar
népszokásokhoz fűződő kreatív foglalkozások, az ezekre épülő játszóházas programok,
hangszerbemutatók, néptáncos és énekes programok nemcsak a fesztivál, de a Népkör
Magyar Művelődési Központ egész éves tevékenységére vonatkozólag is elsősorban a
gyermekek

anyanyelvi,

zenei

anyanyelvi,

a

közösségben

való

gondolkodás

készségeinek, képességeinek fejlesztésére fókuszálnak. Célja, céljuk a beszélt, de főként
a zenei és táncos anyanyelv, a mindehhez kötődő manuális és tudatalatti tartalmak
megismertetése, egy olyan alapozó jellegű esztétikai nevelés, amely egy egészséges
környezetben tanítja meg a gyermekeket a közösségben való légzésre, a közösségi lét
nyújtotta biztonságérzetre, a bizalomra – egyik legfontosabb hatásaként pedig önálló
értékrendszer kialakítására ösztönzi a gyermeki lényt. A szervezők igen színes és
szerteágazó programokkal várták a gyermekeket minden délután a fesztiválon.
Megismerhették a nemezelés varázslatos technikáját, gyöngyöt fűzhettek, csuhébabát
készíthettek, szőhettek. A legkisebbeket is gazdag programmal várta a Baba-mama
hordozó klub: kerekítő foglalkozás, mesedélután, dobbantó. A Népkör pedagógusai a
2017/2018. tanévben a szabadkai és környékbeli óvodákkal és általános iskolákkal
együttműködve népművészeti órákat tartottak az oktatási intézményekben Csavargó
táncház néven. A foglalkozásokon a néptánccal való ismerkedéskor a világhírű Tímár
módszer került alkalmazásra, ahol a gyermekek anyanyelvükhöz hasonlóan tanulták a
néptánc alapjait. Csavargó táncházunk előző tanévének lezárásaként a Játszóházas
programsorozaton

belül

Szabadka

főterén

megtáncoltattuk

az

óvodásokat,

kisiskolásokat.
ÉRTÉKEINK, ÉRTÉKTÁRUNK
A fesztivál számára kiemelt jelentőséggel bír az a fajta kulturális értékközvetítés, amely
a népi kézművesség, a népi iparművészet, a hungarikumok, az UNESCO szellemi örökség

nemzeti és/vagy reprezentatív jegyzékén, a kiemelt nemzeti értékek listáján, a külhoni
értéktárban szereplő elemek bemutatását, az ezzel kapcsolatos tudás átadását segíti,
teszi lehetővé és valósítja meg. Egyszóval, hogy a Kárpát-medencei magyar nemzeti
értékek, örökség, azok ismertsége, elismertsége és megbecsültsége növekedni, erősödni
tudjon, egyre nagyobb hangsúlyt kaphasson. Ennek érdekében minden évben
igyekszünk

egy-egy

tájegységet,

egy-egy

szellemi

kulturális

örökség-elemet,

hungarikumot is bemutatni a fesztivál keretében.
2018-ban a kecskeméti, azaz dél-alföldi népművészeti kincseket mutattuk be az
Interetno fesztivál ideje alatt. Kecskemét város idén ünnepli fennállásának 650.
évfordulóját. Azon kívül, hogy a magyarországi városban egész évben a jubileum
jegyében zajlanak a kulturális események, az Interetno fesztivál keretében Szabadkán
is bemutatkozott a kecskeméti népművészet.
Augusztus 23-án Pálmai Ilka, az ózdi Művésztanya vezetője és Farkas Éva előadása
divatbemutatóval egybekötve színesítette az Interetno fesztivált – Megvalósult csodák a
Barkók földjén címmel.
A FESZTIVÁL ARCULATA ÉS KAPCSOLATA KÖZÖNSÉGÉVEL
Az Interetno fesztivál minden évben új, egységes arculattal jelentkezik. Potenciális
közönségével nyomtatott és digitális felületeken kommunikál. Ezen arculati elemek a
következők:
 a fesztivál plakátja
 a fesztivál Útlevele - a fesztivál programját, valamint a fellépő csoportok,
zenekarok bemutatkozó szövegeit tartalmazó közlöny
 a fesztivál újsága – a szervező bemutatkozását, az önkéntesek bemutatkozását,
a fesztivál programját, valamint a fellépő csoportok, zenekarok bemutatkozó
szövegeit tartalmazó közlöny
 a fesztivál bögréje, mécsese, pólója, szatyra
 a város több pontján elhelyezett billboardok
 a fesztivál hivatalos honlapja: http://interetno.net
a
fesztivál
hivatalos
facebook-profiljának
https://www.facebook.com/XiiInteretnoFestival/

idővonala

és

fényképalbumai:

MŰSOROK ÉS MŰVÉSZETI KÖZREMŰKÖDŐK SZÁMA
Táncpanorámák száma: 8
Bemutatott táncprodukciók: 39
Koncertek: 2 egész estés, 12 koncert a Világzenei programsorozaton belül
Nemzetek táncháza száma: 8
Kézműves foglalkozások száma: 20

Gyermekprogramok száma: 25
Régi mesterségek bemutató és kirakodóvásár: 100 népi kézműves, népi iparművész
Résztvevők, fellépők száma: 500 fő
A lebonyolításban részvevő szervezetek száma:
 Népkör Magyar Művelődési Központ vezetősége és szakszolgálata: 15 fő
 Róna táncegyüttes: 50 fő
 Csoportvezető, tolmács önkéntesek: 20 fő
 A népművészeti és népi iparművészeti vásárt, a fesztiválhelyszínt (Etnopolis)
kiépítő önkéntesek száma: 30 fő
Őszintén megköszönve idei támogatásukat is, a Népkör Magyar Művelődési Központ
vezetősége és minden tagja nevében maradok tisztelettel

A fesztivál programja
A pályázat benyújtásakor csatolt
(napra lebontott)
műsorterv:
2018. augusztus 22., szerda

Megvalósult
(napra lebontott)
műsorterv:
2018. augusztus 22., szerda

Etnopolis

Etnopolis (Szabadka város főtere)

10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és
kirakodóvásár

10.00 óra
Régi mesterségek bemutatója

15.00 óra
Ki játszik ilyet…?
Az Aranykapu játszóház programja

15.00 óra
Ki játszik ilyet…?
Az Aranykapu játszóház programja

17.00 óra
Vándor bábszínház

17.00 óra
Zenebuli Kiss Anikóval
Az Aranykapu játszóház programja

18.00 óra
Hungarikumaink – A páratlan szögedi
papucs (Dél-Alföld népművészete)

Népkör MMK
17.00 óra
X. EX libris kiállításmegnyitó és díjkiosztó

18.00 óra
Borutca, borkóstoló
20.00 óra
A Népkör Magyar Művelődési Központ
Róna
táncegyüttesének
és
a
magyarországi
Kecskemét
táncegyüttes közös dél-alföldi műsora

Etnopolis (Szabadka város főtere)
20.00 óra
Táncpanoráma
–
a
Kecskemét
táncegyüttes és a Népkör MMK Róna
táncegyüttes közös műsora
21.00 óra
Angol est a Simply English zenekarral
Liverpool Pub
Népkör MMK

Népkör MMK
22.30 óra
Fesztiválklub – Nemzetek táncháza

22.30 óra
Fesztiválklub
DJ IRVINE - welcome party
Nemzetek táncháza

2018. augusztus 23., csütörtök

Interetno – nap Kiskunhalason

Etnopolis

2018. augusztus 23., csütörtök

10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és
kirakodóvásár

Etnopolis (Szabadka város főtere)
10.00 óra
Régi mesterségek bemutatója

15.00 óra
Ki játszik ilyet..?
Az Aranykapu játszóház programja
17.00 óra
Garagulya gólyalábas kompánia

15.00 óra
Ki játszik ilyet...Paraguayjal?
Az Aranykapu játszóház programja

18.30 óra
Világzenei kisszínpad
A vendégegyüttesek koncertje
20.00 óra
NYITÓCEREMÓNIA
vendégegyütteseinek
bemutatkozása

–

A

14:00 óra
Meet & Eat
Tatárföld, Gurinović vendéglő
Mexikó, Bates vendéglő

fesztivál
ünnepélyes

21.30 óra
Világzenei kisszínpad
Vajdasági nagyzenekar koncertje
Népkör MMK
22.00 óra
Fesztiválklub - Nemzetek táncháza
2018. augusztus 24., péntek
Etnopolis
10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és
kirakodóvásár

17.30 óra
Megvalósult csodák a Barkók földjén
Pálmai Ilka és Farkas Éva előadása és
divatbemutatója
(Helyszín: Városháza földszinti aulája)
18.00 óra
Meet & Eat Paraguay, The Code vendéglő
20.00 óra
NYITÓCEREMÓNIA
vendégegyütteseinek
bemutatkozása

–

A

fesztivál
ünnepélyes

Népkör MMK
22.00 óra
Fesztiválklub
DJ IRVINE - karaoke night
Nemzetek táncháza
2018. augusztus 24., péntek
Etnopolis (Szabadka város főtere)

15.00 óra
Ki játszik ilyet..?
Az Aranykapu játszóház programja
16.00 óra
Világzenei kisszínpad
Pannon rádió élő műsora a
fesztiválról

10.00 óra
Régi mesterségek bemutatója
15.00 óra
Ki játszik ilyet...Kolumbiával?
Az Aranykapu játszóház programja
17.30 óra
Csavargó táncház

18.00 óra

Világzenei kisszínpad
A vendégegyüttesek koncertje
19.30 óra
Táncpanoráma
–
vendégegyütteseinek
bemutatkozása

A

18.00 óra
Meet & Eat Kolumbia, Caffe Hausbrandt
fesztivál
ünnepélyes

Népkör MMK
22.00
Fesztiválklub – Nemzetek táncháza
2018. augusztus 25., szombat
Etnopolis

20.30 óra
Világzenei koncert
20.30 óra
Táncpanoráma
–
vendégegyütteseinek
bemutatkozása

A

fesztivál
ünnepélyes

Népkör MMK
22.00
Fesztiválklub
DJ IRVINE – Gatsby party
Nemzetek táncháza

10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és
kirakodóvásár

Interetno – nap Szenttamáson

Kádár Ferkó fotószínháza

Etnopolis (Szabadka város főtere)

15.00 óra
Ki játszik ilyet..?
Az Aranykapu játszóház kalandtúrája

10.00 óra
Régi mesterségek bemutatója

16.00 óra
Világzenei kisszínpad
Szökős zenekar
20.00
Táncpanoráma
–
A
fesztivál
vendégegyütteseinek bemutatkozása
Népkör MMK
22.00 óra
Fesztiválklub – Nemzetek táncháza
2018. augusztus 26., vasárnap
Szent Teréz-székesegyház
10.30 óra
Igeliturgia a fesztivál résztvevőivel
11.00 óra
Szeretetasztal – Vendégeljük meg a
világot!

2018. augusztus 25., szombat

15.00 óra
Ki játszik ilyet...Mexikóval?
Az Aranykapu játszóház programja
14.00 óra
A Pannon rádió élő műsora a fesztiválról
14:00 óra
Meet & Eat Jakutföld, Denis pizzeria &
restaurant
17:00 óra
Kerekítő, mondókás móka 0-3 éveseknek
Varga Imolával
Az Aranykapu játszóház programja
18.00 óra
Meet & Eat Mexikó, LaCantina
20.30 óra
Világzenei koncert

Etnopolis

20.30 óra
Táncpanoráma
–
A
fesztivál
vendégegyütteseinek bemutatkozása

10.00 óra
Régi mesterségek bemutató és
kirakodóvásár

22:00 óra
Meet & Eat Panama, Dolce Vita caffe &
wine bar

Kádár Ferkó fotószínháza

Népkör MMK

15.00 óra
Ki játszik ilyet…?
Az Aranykapu játszóház programja
16.30 óra
Világzenei kisszínpad
Lyra együttes gyermekkoncertje
Etnopolis
18.00 óra
Zászlóforgatók, dobosok, fúvósok
közös programa
19.00 óra
A fesztivál résztvevőinek ünnepélyes
felvonulása

22.00 óra
Fesztiválklub
DJ IRVINE– Latin est és álarcosbál
Nemzetek táncháza
2018. augusztus 26., vasárnap
Szent Teréz-székesegyház
11.00 óra
Igeliturgia a fesztivál résztvevőivel
Népkör MMK
12.00 óra
Szeretetasztal – Vendégeljük meg a
világot!
Etnopolis (Szabadka város főtere)
10.00 óra
Régi mesterségek bemutatója

19.30 óra
ZÁRÓCEREMÓNIA

15.00 óra
Ki játszik ilyet...Oroszországgal?
Az Aranykapu játszóház programja

Tűzijáték
Népkör MMK
23.00 óra
Fesztiválklub
MULATSÁG

–

FESZTIVÁLZÁRÓ

17.00 óra
Mátyás az igazságos
Időutazás a Mátyás király korabeli
Magyarországra az Aranygyapjú
társulattal
Az Aranykapu játszóház programja
19.00 óra
A fesztivál
felvonulása

résztvevőinek

ünnepélyes

19.30 óra
ZÁRÓCEREMÓNIA
Népkör MMK
23.00 óra
Fesztiválklub
DJ IRVINE és DJ ENDY DEE – Goodbye
party
FESZTIVÁLZÁRÓ MULATSÁG
Amennyiben a pályázat benyújtásakor csatolt műsortervhez képest a
megvalósult műsor változott, az eltérést indokolni kell:
A pályázat benyújtásakor csatolt műsorterv a megvalósult műsorhoz képest csak a
kezdési időpontokban változott.
A honlap, vagy egyéb online felület címe, elérési útja, amelyen a megvalósult
programról készült részletes ismertető (leírás és képek) elérhető:
 a fesztivál hivatalos honlapja: http://interetno.net



a fesztivál hivatalos facebook-profiljának idővonala
https://www.facebook.com/XiiInteretnoFestival/

és

fényképalbumai:

Médiavisszhang (honlap címek, linkek, ahol a támogatott rendezvényről szóló cikkek
olvashatóak:
◦ http://www.nepkor.rs/
◦ http://interetno.net/hu/kezdolap
 https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/jo-hangulatban-zarult-az-interetnofesztival
 https://www.subotica.info/tagovi/interetno-festival
 https://www.subotica.info/2018/08/26/rain-etnopolis
 https://www.subotica.info/2018/08/23/otvoren-17-interetno-festival
 https://www.subotica.info/2018/08/22/zagrevanje-pred-otvaranje-interetnofesitvala
 https://www.subotica.com/vesti/nevreme-poremetilo-zavrsnicu-xvii-interetnofestivala-id32801.html
 https://www.subotica.com/vesti/otvoren-xvii-interetno-festival-id32788.html
 https://www.subotica.com/vesti/svecano-otvaranje-xvii-interetno-festivalaveceras-na-bini-kod-svecanog-ulaza-gradske-kuce-id32782.html
 https://www.subotica.com/vesti/xvii-interetno-festival-od-22.-do-26.-avgustaid32727.html
 https://www.magyarszo.rs/hu/3765/vajdasag_szabadka/188639/K%C3%A9zm
%C5%B1ves-mesters%C3%A9gek-nyom%C3%A1ban.htm
 https://www.magyarszo.rs/hu/3765/kultura_szorakozas/188645/Felvonultak-at%C3%A1ncosok.htm
 https://www.magyarszo.rs/hu/3763/kultura_szorakozas/188547/D%C3%A9lAmerika-is-Szabadk%C3%A1ra-j%C3%B6n.htm
 http://www.visitsubotica.rs/sr-Latn/do/events/kalendar-desavanja-2018
 https://www.youtube.com/watch?v=dIPuH8lexK4
 https://www.youtube.com/watch?v=7t04fGbC9_o
 https://www.youtube.com/watch?v=QlWET2T-eqs
 https://www.youtube.com/watch?v=9iLhnrkvuS4
 https://www.youtube.com/watch?v=qjUkTNg9J4Q
 https://www.youtube.com/watch?v=MgNwfP2J3I4
 https://www.youtube.com/watch?v=YjAtKosl0Io
 https://www.youtube.com/watch?v=FdOU9Zr0N-s
 https://www.youtube.com/watch?v=3Yb1DqQl2Lw
 https://www.youtube.com/watch?v=warjBGc9vYU
 https://www.youtube.com/watch?v=UbydT_UUAJA
 https://www.youtube.com/watch?v=SGbYGBw1cT8
 https://www.youtube.com/watch?v=7t04fGbC9_o
 https://www.youtube.com/watch?v=R8-OjecmnmE
 https://www.youtube.com/watch?v=LljZr0PhL0Y
 https://www.youtube.com/watch?v=wXC3Gkzk1-g
 https://www.youtube.com/watch?v=mtwO_GpBY4c
 https://www.youtube.com/watch?v=14Z_ynpz_Z8
 https://www.youtube.com/watch?v=YRXX6T_7bmY
 https://www.youtube.com/watch?v=UoNeQBWlTB0
 https://www.youtube.com/watch?v=G0BIz7gU3E8
 https://www.youtube.com/watch?v=03tIhnrKQyw




















https://www.youtube.com/watch?v=vuNpSic8sgE
https://www.youtube.com/watch?v=uD5yM4wC7oE
https://www.youtube.com/watch?v=CWxU3s4KuKI
https://www.youtube.com/watch?v=j83CUl2tNmk
https://www.youtube.com/watch?v=L3IEjm3gj1k
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/jo-hangulatban-zarult-az-interetnofesztival
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/el%C5%91k%C3%A9sz%C3%BCletek-a17.-interetno-fesztiv%C3%A1lra_942811.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/12748/A-kozosseg-osszefogasa-elteti-azInteretno-mozgalmat.html
https://www.vajma.info/cikk/kultura/12745/Interetno-A-hetvegen-varjak-alegtobb-latogatot.html
http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/3/0000019073/nps20180815.pdf
http://www.gradsubotica.co.rs/desavanje/17-interetno-festival-subotica-5/
https://frissvideok.hu/regionalis/1050339-video-megkezdodott-a-17-interetnofesztival
http://www.cioff.org/events-festival.cfm/en/4321/Serbia_INTERETNO_FESTIVAL_-_SUBOTICA
http://rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/a-vihar-miatt-an%C3%A9pk%C3%B6rben_944732.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmedia.rtv.rs%2Fsr_ci%2Fhall
o-tv%2F39937&h=AT1XPqpLFuLLoAuzDSmxa65qe5lUakWIhL0ceinvY0rT0accQJCaqnhpBkEJIDZtj_o_URdEBXp1i
NdNUvUokHXRR4X06g6gzjn8njxkpjztPHDNZmt5_NoyeMdCUje6g
http://media.rtv.rs/sr_ci/jelen-let/39910
http://www.gradsubotica.co.rs/nevreme-poremetilo-zavrsnicu-interentnofestivala-u-subotici/

Kelt: Szabadka, 2018. 10. 10.
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