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Évadot kezd a Maros Művészegyüttes
Ausztráliai színházi társulat vendégszerepel Marosvásárhelyen

S zeptember 27-én tartja a Ma-
ros Művészegyüttes az évad 
első bemutatóját, a Kicsi Svejk 

háborúja című táncszínházi produk-
ciót, amelyet Varga János koreográ-
fus és Kelemen László zeneszerző 
közreműködésével visz színpadra az 
együttes.

Sikeres fellépések

A 2018–19-es évad megkezdése 
előtt számos fesztiválon, város- és 
falunapon lépett közönség elé az 
együttes, amely az augusztust Szé-
ken kezdte, a néptánctábor záróren-
dezvényének volt a meghívottja, azt 
követte a szatmárnémeti vendégsze-
replés, illetve augusztus végén a 6. 
Vásárhelyi Forgatag, ahol jelentős 
részt vállaltak annak programjában. 
Népviselet-kiállítás, néptánc- és 
népdaloktatás, közös tánc 15 amatőr 
néptánccsoport részvételével, Kásler 
Magdi és a zenekar közös koncertje, 
a Tegnap a Gyímesben jártam című 
előadás szerepelt a műsorban. Sike-
rült több mint 400 amatőr táncost 
megszólítani, színpadra vinni, illet-
ve záróakkordként hivatásosak és 
amatőrök, mintegy 450 népviseletbe 
öltözött táncos járta együtt a táncot 
a Ligetben. Barabás Attila Csaba 
elmondta, fontosnak tartják, hogy 
valamennyi meghívásnak eleget te-
gyenek, hogy valamennyi magyar 
rendezvényen fellépjenek. Ezért ha 
tehetik, mindenhová elmennek, nem 
hagyják ki a falunapokat, városnapo-

kat, fesztiválokat sem. Mindenhol nagy 
szeretettel fogadják őket, előadásaikat 
nagy népszerűség kíséri – tette hozzá.

A szeptember 14–15-én Székelyud-
varhelyen sorra kerülő táncháztalál-
kozón a Szép Palkó című táncszínházi 
produkcióval vesz részt a Maros Művé-
szegyüttes, 16-án pedig a Nagyváradi 
Magyar Napokon a Tegnap a Gyímes-
ben jártam előadásával lép közönség 
elé. Évek óta nem hagyják ki a vásárhe-
lyi néptáncosok és zenészek a parajdi 
töltöttkáposzta fesztivált sem, amelyet 
idén szeptember 22–23-án szerveznek 
meg és ahol most is jelen lesznek.

Ausztráliától Farkaslakáig

A tegnapi sajtótájékoztatón jelen volt 
Kovács Lőrinc, a marosvásárhelyi szár-
mazású Ausztráliában élő lelkipásztor, 
Magyarország tiszteletbeli konzulja, 
aki az ott működő amatőr színtársulat 
Kárpát-medencei előadókörútját haran-
gozta be. Mint elmondta, tizenöt éve él 
a távoli földrészen, ahol 2007-ben egy-
házi körökben szervezett egy színjátszó 
társulatot, amely lehetősége szerint 
minden évben betanul egy-egy könnyű, 

népi komédiát. Az idén Tamási Áron 
Hullámzó vőlegény című darabját mu-
tatták be és azzal vendégszerepelnek. 
A turné, – amelynek az Ausztráliától 
Farkaslakáig nevet adták – Magyaror-
szágon Bonyhádon kezdődik, azt kö-
veti Délvidéken Hertelendifalva, majd 
visszatérve Magyarországra, Pakson, 
Gödöllőn és Kocson lépnek fel. Felvidé-
ken Rimaszombaton mutatják be a pro-
dukciót, majd Erdélybe érkezvén szep-
tember 20-án Székelykeresztúron, 21-én 
Marosvásárhelyen, 22-én Nyárádszere-
dában lépnek fel, a záróelőadást pedig 
szeptember 23-án Farkaslakán tartják.

Három intézmény közös 
produkciója

Első és egyedi előadásra készül há-
rom intézmény Marosvásárhelyen: a 
Tompa Miklós Társulat, a Spectrum 
Színház és a Maros Művészegyüttes, 
amely Tamási Áron Tündöklő Jeromos 
című darabját viszi színre. Török Ist-
ván, a Spectrum Színház igazgatója ar-
ról beszélt, hogy valamennyien nagyon 
sokat várnak ettől a közös kezdeménye-
zéstől, amelyet Török Viola rendez és 

amelynek októberben kezdődnek el a 
próbái, a tervek szerint december 6-án 
lesz a bemutatója. A koreográfus Hor-
váth Zsófi , a zeneszerző Kelemen Lász-
ló. A bemutatót követően decemberben 
még legalább négy előadást szeretné-
nek játszani – mondta Török István, aki 
a Budapesti Hagyományok Háza erdé-
lyi képviselőjeként a táncházmozgalom 
jelentőségéről is beszélt. Elmondta, 
tavaly a mozgalom 40. évfordulóját ün-
nepelték Székelyudvarhelyen, most az 
első táncháznak ülik a 40. évfordulóját.

A további tervek között kamarafesz-
tivál, a Nyugdíjasok Világnapja, az I. 
Marosi Néptáncfesztivál szerepel, illet-
ve október 18. és 21.  között a 14. Erdélyi 
Hivatásos Magyar Néptáncegyüttesek 
Találkozója, amelynek idén a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház ad otthont, a 
házigazda pedig a Maros Művészegyüt-
tes lesz.

• Gazdag évad elé néz a Maros Művészegyüt-
tes, amely évadkezdő sajtótájékoztatón ismer-
tette az idei terveket, illetve tekintett vissza 
a mozgalmas nyárra. Ahogy Barabás Attila 
Csaba igazgató mondta, nyáron is igyekeztek 
minden meghívásnak, felkérésnek eleget ten-
ni, ezért a júliusi pihenőszabadságot már egy 
programdús augusztussal folytatták.

#táncházmozgalom  #siker  #tervek

A néptáncosok előtt ismertették az 
újságírókkal a sikereket és a terveket
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A Hagyományok Háza immár ti-
zennegyedik alkalommal hirdeti 

meg Forgószél és Garabonciás néven a 
hon- és népismereti levelezőversenyét. 
A vetélkedőre idén is várják azoknak 

Hon- és népismereti levelezőverseny  iskolásoknak
az iskolásoknak a jelentkezését, akik 
izgalmas, szórakoztató feladatok meg-
oldásán keresztül szívesen mélyítenék 
el hon- és népismeretbeli tudásukat, 
illetve szívesen megismerkednének a 
magyar népi kultúra gazdag, sokszínű 
világával. A vetélkedő feladatainak 
középpontjában minden évben más és 
más téma áll, amit a versenyzők ön-
álló gyűjtő-, kutatómunka révén dol-
goznak fel két korosztályi csoportban. 
A 2018/2019-es tanév témaköre a népi 
építészet.

Az 5–6. osztályosoknak, a „Forgó-
szeleseknek” a versengés háromrészes. 
Első és második része levelező, ez össze-

sen négy feladatlapot jelent. A harmadik 
része, a döntő az egyetlen, ahol a ver-
senyzők személyesen is megjelennek.  
A jelentkezők a feladatlapokat interne-
ten, e-mailben kapják meg, a kijavított 
feladatlapot – az elért pontszámokkal 
együtt – a szervezők postán juttatják 
vissza az iskolákba. A döntőt Budapes-
ten, a Hagyományok Házában rendezik 
2019 májusában. A határon túli verseny-
zőknek a személyes megmérettetésen 
nem kell részt venniük, az ő esetükben a 
feladatlapok pontszámai döntenek.

A 7–12. osztályos, „Garabonciás” 
jelentkezők az esztendő során három – 
egyéni gyűjtő-kutatómunkát igényelő 

– feladatlapot kapnak. A feladatlapokat 
pontozással értékelik két korosztályi 
csoportban (7–9. osztályosok, 10–12. 
osztályosok), a sorrendet a kidolgozott 
feladatlapok pontozása alapján állapít-
ják meg.

Mindkét kategóriában a legjobbak 
könyvjutalomban részesülnek, és össze-
sen húszan, nyári jutalomtáborozásban 
vesznek részt.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptem-
ber 25., a külhoniak számára a részvétel 
ingyenes!

További információk: http://www.
hagyomanyokhaza.hu/main/gyermek-
programok/tanulmanyi_versenyek/.

• A Hagyományok Háza Forgószél és Gara-
bonciás néven hon- és népismereti levelező-
versenyt hirdet, amelynek témája idén a népi 
építészet. A megmérettetésen külhoni fiatalok 
részvételére is számítanak.




