
Vastapssal jutalmazták a 
homoródkarácsonyfalvi gyer-
meklakodalmast a budapesti 
Polgárok Házában tartott bemu-
tatón. De annál is többet jelentett 
a szereplőknek, hogy a közönség 
is velük énekelte a menyegzős 
nótákat. Végül elmondták ne-
kik, úgy érezték magukat, mint-
ha tényleg lakodalomban lettek 
volna – osztotta meg élményeiket 
Benedek Enikő, a Dungó Kulturá-
lis Egyesület elnöke.

Mint már hírül adtuk, a Kár-
pát-medence különböző vidé-
keinek képviselőit a Magyar 
Népművészet rendezvénysoro-
zat keretében időről időre ven-
dégül látja a Polgárok Háza, hogy 
bemutassák hagyományaikat, 
táncaikat, gasztronómiájukat. A 
kilencedik évad őszi sorozatá-
ban a reformáció 500. évfordu-
lójának jegyében négy erdélyi 
unitárius közösség mutatkozik 
be. Harmadik meghívottként a 

homoródkarácsonyfalviak öt-
venfős csoportja vitte színpadra 
az immár tízéves gyermeklako-
dalmast.

Vendégmarasztaló

Útközben meglátogatták a 
varsányi testvértelepülést. Pa-
lóc ruhában, nagy zeneszó-
val fogadták őket vendéglátóik. 
Ebéd után indultak Budapest-
re, ahol a katolikus közösség 

nevében taligányi kenyerekkel 
és más finomságokkal várták 
őket. Pénteken délelőtt bejár-
ták a fellépés helyszínét, pró-
báltak, illetve előkészítették 
a lakodalmas és karácsony-
falvi helyi finomságokat a 
kínálkodáshoz: a lakodalmi 
óriáskiflit és a káposztalevélen 
sült cipókat, amit juhtúróval, 
bivalysajttal és -vajjal, kömé-
nyes pálinkával kóstolhattak 
meg a részvevők.

A szervezőket is meglepte 
a nagy érdeklődés: több mint 
kétszázötvenen jelentek meg. 
A meghívottak sora kiegészült 
barátokkal, ismerősökkel, ka-
rácsonyfalvi és környékbeli el-
származottakkal. Varsányból 
tizenhat, Nagykarácsonyból 
tizenkét fős küldöttség érke-
zett. Köszöntőt mondott Bene-
dek Mihály unitárius lelkész, 
a települést, a lakodalmast és 
a helyi ízeket pedig Balázsi Il-
dikó, Benedek Enikő és Bene-
dek Ágnes ismertette. Sorbán 
Attila és Kásás Zsombor mu-
zsikált, Orbán Henrietta éne-
kelt. A kontyoló után Kanyó 
Judit, Varsány polgármestere 
kért szót. Felemlegette, hogy 
amikor ránézett a naptárra, 
eszébe jutott, épp hat évvel ez-
előtt ezen a napon írták alá a 
testvértelepülési szerződést 

Cseke Miklós oklándi polgár-
mesterrel.

Az volt a karácsonyfalviak 
terve, hogy éreztessék meg a 
nézőkkel a menyegzői hangula-
tot. Ez a vágyuk teljesült – a be-
mutatót követően örömkönnyek 
csillogtak a szemekben, éjfélig 
énekeltek, beszélgettek a dísz-
teremben.

Élményözön

Szombaton a csoport parla-
mentbéli látogatását úgy idő-
zítették a vendéglátók, hogy 
az épp az őrségváltás idejére 
esett a Szent Koronánál. A par-
lamenti nézelődést egy ott elfo-
gyasztott, felejthetetlen ebéddel 
zárták. Délután kinek-kinek al-
kalma volt a szabad program 
során megnézni Budapest ne-
vezetességeit, illetve rokonokat 
látogatni. Vasárnap nagykará-
csonyi fogadott testvéreikhez 
látogattak, és hivatalosak vol-
tak az ottani Mikuláshoz is. 
A csoport rengeteg élménnyel 
hétfőre ért haza, megerősödve 
abban, amit a gyermeklakodal-
massal mindig is éreztek: így 
is lehet éltetni és széles körben 
megismertetni a fiatalok egybe-
kelésének ősi rítusait.

MOLNÁR MELINDA
Az álmenyasszony kislánynak fel kell nőnie majd a kérőhöz

Az Össztánc Ősszel cél-
ja megmutatni – a teljes-
ség igénye nélkül –, hogy 

milyen néptáncelőadások ke-
rülnek színpadra manapság. 
Mindezt úgy kínálják, hogy a 
fesztiválprogramba hivatásos, 
de amatőr néptáncegyüttesek 
előadásait is betervezték. A 
néptánc mellett táncszínházi 
produkciók is lesznek, valamint 
esti és gyerekelőadások, de fon-
tos szempont volt az is, hogy ne 
csak tánc, hanem zene is legyen 
– magyarázta Orendi István, a 
rendezvényt szervező Udvar-
hely Néptáncműhely igazgatója. 
Évről évre próbálja újítani, fris-
síteni a programot, és úgy érzi, 
az idei, kilencedik kiadás kíná-
latába bekerült összes előadás 
fontos a maga nemében.

Kitelepítés a színpadon

A különlegesebb előadá-
sokkal kapcsolatban elárulta, 
majdnem egy éve szervezi, hogy 
Erdélyben turnézhasson az If-
jú Szívek Táncszínház. A felvi-
déki táncegyüttes Hontalanítás 
című előadását mutatja be jö-
vő szerdán este hét órától Szé-
kelyudvarhelyen. A produkció 
a Szlovákia területén élő ma-
gyarság hagyományos tánc- 
és zenekultúráját felhasználva 
dolgozza fel a második világ-
háború utáni kisebbségi kér-

déseket, a kitelepítéseket, az 
elszigetelődés okozta kire-
kesztettséget. Orendi elmond-
ta, különösen örvend, amiért 
sikerült meghívnia a felvidéki 
táncegyüttest, hiszen nagyon 
zsúfolt a programjuk, Erdély-
be is Avignonból érkeznek 
majd, ahol tavaly Finomhango-
lás (Finetuning) című előadá-
sukkal az Avignoni Színházi 
Fesztivál Off programjában de-
bütáltak telt ház előtt. Az If-
jú Szívek Táncszínház szerdán 
délelőtt gyermekelőadást is tart 
Udvarhelyen. Ezen a kicsik az 
interaktivitás által megismer-
kedhetnek a felvidéki hagyomá-
nyos népi kultúrával.

Különlegesség lesz idén a 
csütörtöki táncház előtti kon-
cert. Ezen az Üsztürü zene-
kar – amelynek két tagja, Szász 
József Árpád és Szász Lőrinc 
udvarhelyiek – a sepsiszent-
györgyi Heveder bandával az 
együtt kiadott CsávásIram című 
albumot mutatja be.

Tisztelgés a nagyok előtt

A Legendák kertjében cí-
mű előadással jön a fesztivál-
ra a nyárádszeredai Bekecs 
Néptáncegyüttes. A csütörtö-
ki előadás alapját a Székelyföl-
di Legendárium képezi, amely 
közel 180 legendát és mondát 
tartalmaz. Ezekből fél tucat-

nyit használnak fel, hogy egy 
kerek történetet alkossanak. 
Ugyancsak legendát, a Szent 
Anna-tóét dolgozza fel a sep-
siszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégium együttesének Köny-
nyek tava című táncjátéka is, 
ezt jövő pénteken este héttől le-
het megtekinteni. Kedden fel-
lép Katonák című előadásával 
az idén harmincéves Pipacsok 
Néptáncegyüttes is. Az igaz-
gató szerint a jubileum mellett 
azért is fontos az előadás, mert 
az együttes vezetője, László 
Csaba hozta létre az Udvarhely 
Néptáncműhelyt 1998-ban, és 
a legközelebbi bemutatót is ő 
rendezi. 

A Háromszék Táncegyüttes 
a Könczei Árpád rendezésében 
készült Mundruc című tánc-
színházi előadását viszi szín-
padra a fesztivál zárónapján. 
Orendi elmondta, a produk-
cióval Mátyás István kalota-
szegi táncos, valamint Martin 
György, a magyar és egyetemes 
folklorisztikai kutatás kiemel-
kedő egyénisége előtt tiszte-
legnek.

Az előadásokra jegyet foglal-
ni, az eseményekre je lentkezni 
az Udvarhely Nép tánc mű-
helynél lehet a 0266-217538-as 
telefonszámon, vagy Zsombori 
Ildikónál a 0742-483056-os mo-
bilszámon.
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4 Udvarhelyi Híradó  2017. november 15., szerda AKTUÁLIS
A harmincéves Pipacsok Néptáncegyüttes is fellép

Legendás Össztánc

Az udvarhelyi fesztivált is útba ejti turnéján az Ifjú Szívek Táncszínház

Zenével és tánccal tölti meg Székelyudvarhelyt jövő keddtől szombatig 

az Össztánc Ősszel elnevezésű néptáncfesztivál. A rendezvény kilencedik 

kiadásán fellép a harmincéves Pipacsok Néptáncegyüttes és a felvidéki 

Ifjú Szívek Táncszínház is.

Úgy mulattak, mint a lakodalomban
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