
Fennállásának huszadik 
évfordulóját ünnepli a szé-
kelyudvarhelyi Boróka Nép-
táncegyüttes a hétvégén. Az 
együttes nemzetközi hírnév-
nek örvend, Európa-szerte több 
mint tíz országban lépett már 
színpadra.

Az eseményre meghívást kap-
tak a Folklórfesztiválok Nem-
zetközi Szövetségének (CIOFF) 
törökországi, németországi, por-
tugáliai és albániai elnökei, illet-
ve koreográfusai, valamint egy 
finnországi néptáncegyüttes, 
mindanyian saját költségükön 
utaznak Székelyudvarhelyre – 
mondta el lapunknak Kelemen 
Erzsébet, a Boróka Néptánc-
együttes vezetője.

A péntek este hét órakor kez-
dődő rendezvénynek a volt Stú-
dió Mozi ad otthont, a programot 
a finn néptánccsoport előadása 

nyitja, ezután a Boróka egykori 
táncosainak műsorát láthatják 
a nézők, majd a néptáncegyüt-
tes oktatói lépnek színpadra. Az 
előadások után finn és albán ko-
reográfus tart táncházat az elő-
csarnokban.

A szombaton este hét óra-
kor kezdődő gálán a Boróka 
Néptáncegyüttes összes kor-
osztálya színpadra lép. A né-
pi gyermekjátékok és népdalok 
mellett udvarhelyszéki, Kükül-
lő menti, moldvai, felcsíki, me-
zőségi táncokat láthatnak a 
nézők, de megcsodálhatják a 
különféle tájegységek népvise-
leteit is. Az eseményen meg-
tekinthető lesz Dávid Botond 
fotókiállítása is, amelyet az 
együttesben táncoló lányok ké-
pei alkotnak. A rendezvényre 
mindenkit szeretettel várnak, a 
belépés díjtalan.

A Boróka Néptáncegyüttes 
közel száz gyermeket foglal-
koztat, három korcsoportban, 
óvódáskorúaktól a gimnazis-
tákig. A néptánccsoport ado-
mányokból tartja fenn magát, 
szülők és helyi vállalkozók tá-
mogatásából, valamint különbö-
ző pályázati forrásokból fedezi a 
költségeket.

VIGH. M. ZSÓFIA

Huszonnégy halmozottan 
sérült, 8–31 év közötti 
gyerek és fiatal friss le-

vegőn tölt néhány napot, távol 
a város zajától – összegezte a 
tábor lényegét Orbán Ágnes, 
az Orbán Alapítvány vezető-
je. A székelyvarsági Nap-park 
panzió tágas udvarán hintáz-
nak, szaladgálnak, labdáznak, 
vagy csak egyszerűen sétál-
nak, benn rajzolnak, festenek, 
gyurmáznak, mindenki ké-
pességéhez és érdeklődésé-
hez mérten. Közülük tízen már 
nagykorúak, az alapítvány ál-
landó lakói, a többiek egy ré-
sze hétköznapokon bentlakó, 
a hétvégéket családjával töl-
ti, míg öten csak a nappali fog-
lalkozások alatt tartózkodnak 
az alapítvány székhelyén. Mi-
vel állandó felügyeletet, gon-
dozást igényelnek, a táborozás 
idején húsz nevelő – köztük két 

gyógypedagógus és két gyógy-
tornász – váltásban foglalko-
zik velük. 

„Ismerem a híradót, 
szoktam nézni”

A panziótól nem messze, az 
útszéli csorgónál talákoztunk 
Kristóffal, aki meghallva, hogy 

az Udvarhelyi Híradótól érkez-
tünk, kijelentette, hogy isme-
ri a híradót, ő is szokta nézni. 
Hamar összebarátkoztunk, rö-
vid idő alatt bemutatta a tábor-
lakókat: amikor egy név nem 
jutott eszébe, csupán nagyvo-
nalúan legyintett. A nyolcéves, 
jó kedélyű, bőbeszédű gyerek 
Down-kórral született, édes-

anyja lemondott róla. Hathetes 
korában, Sepsiszentgyörgyről 
került az alapítványhoz, mely-
nek egyik nevelője három éve 
örökbe fogadta. Kristóf idén 
kezdte az előkészítőt a Tompa 
László Általános Iskolában.

A tizenhárom éves Onodi Kin-
ga Ülkéből jár be az alapítvány-
hoz tanulni, ahol jövő héten 

kezdi az ötödik osztályt. Bár 
román nyelven kapásból egy 
szó sem jutott eszébe, még-
is az a kedvence, mert koráb-
ban a románórákon rajzolni 
szoktak, amit ő nagyon sze-
ret. Most táborozik először, 
szívesen vett részt a labdajáté-
kokban, azonban annak örült 
legjobban, amikor közösen egy 
nagy, színes levelű fát festet-
tek egy kartonlapra. Bár az ol-
vasás még nem megy jól neki, 
nyáron sikerült egy hercegnős 
mesét elolvasnia. Szívesen fűz: 
a szomszédjukban lakó barát-
nőjétől gyöngyöket kapott, ame-
lyekből nyakéket és karkötőt 
készített. 

A mese mint kulcs

Akinek nincs elég kéz-
ügyessége, csak gyurmázik, a 
többiek rajzolnak, vágnak, ra-
gasztanak. „Sokan jól használ-
ják a színeket, szépen festenek, 
nagyon szeretnek krepp-papír-
ral dolgozni” – mondta Demeter 
Orsolya nevelő. A sporttevé-
kenységek és kézműves-foglal-
kozások mellett sok mesét is 
olvasnak a táborozóknak. Ilyen-
kor egy megkezdett mesét kell 
továbbgondolniuk, saját elkép-
zelésük szerint befejezniük, így 
a nevelők sokkal jobban meg-
ismerik őket, hiszen feltárják 
vágyaikat, félelmeiket – tet-
te hozzá.
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Sokat labdáztak. Kristóf egyből kosárba dobott

Két napig ünnepli két évtizedes múltját a Boróka Néptáncegyüttes

Halmozottan sérült fiatalok táboroznak Székelyvarságon

Távol a zajos várostól
Sporttevékenységek-

kel, kézműves-foglal-

kozásokkal, mesével 

telik a napjuk. Holnap 

zárul a székelyudvar-

helyi Orbán Alapítvány 

ötnapos nyári tábora 

Székelyvarságon. 

Kicsik és nagyok ropják a táncot
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A Boróka Egyesület köszö-
netét fejezi ki Hargita Megye 
Tanácsának, Székelyud-
varhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának, 
valamint a Bethlen Gábor 
Alapnak az esemény meg-
rendezéséhez nyújtott anyagi 
támogatásért.
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Pénteken gyógynövénynapot tartanak 
Lókodban

Szeptember 15-én újabb gyógynövényes nyílt napot rendez a 
Lókodi Kompetenciaközpontban a Civitas Alapítvány a Polgári 
Társadalomért, valamint a Lókodi Ifjúsági Alapítvány. A prog-
ramban gyógynövényes börze is szerepel, amelyen magok, pa-
lánták, receptek, valamint gyógynövényes készítmények cse-
rélhetnek gazdát. A részvevők azt is megtanulhatják, hogyan 
állíthatnak elő egyszerűen különféle gyógynövény alapú termé-
keket, vagy kipróbálhatják tudásukat a gyógynövény-felisme-
rő versenyen. A rendezvény a „Vidéken élő hátrányos helyzetű 
személyek szociális integrálása fenntartható gyógynövény-
gyűjtés és feldolgozás által” elnevezésű projekt része, amely a 
Svájci–Román Partnerségi Alap támogatásával valósul meg.

Ha szeptember, 
akkor gyümölcsfesztivál

Kilencedik alkalommal költözhet be a falu a városba: a Civitas 
Alapítvány újból találkozóra hívja Udvarhelyszék településeit, 
hogy a közösségek bemutassák gyümölcsből, gyógynövények-
ből készült termékeiket. A 9. Udvarhelyszéki Gyümölcsfeszti-
vált szeptember 22–24. között rendezik meg a székelyudvarhe-
lyi városi minifocipályán. Az idei találkozó egyik különlegessége 
az erdélyi táncháztalálkozó lesz, amely egyben az esemény 
társrendezvénye is. Az esztendő legízesebb rendezvényéről ez-
úttal sem marad el a közös lekvárfőzés, a gyümölcsből készült 
ínyencségek megkóstolása, a vetélkedők, az ismeretterjesztő 
előadások és a bábszínház sem.

Együtt ünnepeltek a hivatásos 
és önkéntes tűzoltók

Hargita megye önkéntes és hivatásos alakulatai közösen ün-
nepelték a romániai tűzoltók napját tegnap a csíkszeredai 
Szabadság téren. Több tanintézet diákja, illetve számos város-
lakó is a városközpontba látogatott, hogy bekapcsolódjon a 
programokba. A tájékoztató sátor és egészségügyi pont mellett 
a térség két legmodernebb, csíkdánfalvi és csíkszentdomokosi 
önkéntes tűzoltók által használt bevetési jármű is helyet kapott 
a főtéren. Egyébként a megye valamennyi térségéből képvisel-
tették magukat az önkéntesek, együtt ünnepelve a Hargita me-
gyei hivatásos tűzoltósággal. A díjazások, előléptetések után 
díszfelvonulás, majd bemutató következett.




