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A Tatros forrásánál
Csángó fesztivál Gyimesközéplokon

• Szeptember ki-
lencedikén, vasár-
nap szervezik meg 
Gyimesközéplokon 
A Tatros forrásánál 
elnevezésű csángó 
fesztivált. A nagy 
múltú hagyományőr-
ző rendezvénynek ez 
lesz a 42. kiadása.

R. KISS EDIT

A gyimesközéploki önkor-
mányzat, továbbá a me-
gyei önkormányzat és a 

Hargita Megyei Kulturális Köz-

pont szervezésében térségbeli és 
moldvai csángó tánccsoportok-
nak biztosítanak fellépési lehe-
tőséget a nap folyamán – so-
rolta érdeklődésünkre Gergely 
Károly  polgármester.

A rendezvény vasárnap dél-
előtt fél tízkor a megállói táj-
házban kezdődik, innen a 
résztvevők a Mária Magdolna 
plébániatemplomba vonulnak, 
ahol 11 órakor ünnepi szentmisét 
tartanak. Déli fél egykor szekeres 
felvonulás lesz a faluközpontban 
felállítandó szabadtéri színpad-
hoz, amelyen délután két órakor 
kezdődnek az ünnepi beszédek 
és a hagyományőrző csoportok 
fellépései. Megmutatják táncai-
kat klézsei és somoskai moldvai 
hagyományőrző csoportok, fel-
lép a Hidegségi Hagyományőr-
ző Gyermektánccsoport, a ma-

gyarországi Tordasi Dalárda és 
a Kacagány Citera Együttes, a 
gyimesközéploki Ordasok Ha-
gyományőrző Néptáncegyüttes. 
Délután hat órától bábelőadás 
is lesz, a Bábránd Bábcsoport A 
három kismalac című előadá-
sával lép fel. Este nyolc órától a 
Bekecs Néptáncszínház Ember az 
embertelenségben című előadá-
sát nézheti meg a közönség. Ezt 
követően kevésbé hagyományőr-
ző produkció következik, a csík-
szeredai Nagy István művészeti 
iskola Slágerebbje című műsorát 
láthatják a fesztivál résztvevői. A 
rendezvény zárásaként tábortűz 
és szabadtéri csángó bál lesz. 

Tánc és találkozás a Gyimesekben. 
42-ik alkalommal szervezik meg a 
csángó fesztivált
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Mint megtudtuk, az önkormány-
zat, a Kankalin és Kükürcsin 

néptánccsoportok szervezte ren-
dezvény fő célja az alcsíki kulturá-
lis örökség, a népzene, a néptánc, a 
népdal megőrzése és továbbadása, 

valamint az alcsíki néptánccsopor-
tok számára találkozási lehetőség 
biztosítása. Az esemény programja 
tizenegy órától állandó programok-
kal kezdődik: lesz közösségi főzés, 
nemezelés, valamint kézműves fog-
lalkozás a Hargita Megyei Művésze-
ti Népiskola, és hangszerbemutató 
a csatószegi citerások közreműkö-
désével. Fél kettőtől gyülekező a 

néptánccsoportoknak a csatószegi 
elemi iskola udvarán, ünnepélyes 
felvonulás a Csíkszentsimoni Ifj ú-
sági Fúvószenekar kíséretében a 
helyi kultúrotthonig, fél háromtól 
hangzik majd el az ünnepi megnyi-
tó, ami után a néptánccsoportok 
előadásai következnek. Hat órától 
Vaszi Levente, a Fölszállott a pá-
va tehetségkutató verseny 2014-es 
közönségdíjasának, valamint a 
kosteleki gyermekeknek az előa-
dását tekinthetik meg az érdeklő-
dők, fél héttől közös táncba lehet 
bekapcsolódni, ami után a Tiff -on 
együttes ad koncertet.

Néptánccsoportok találkoznak
• Harmadik alkalommal tartanak Alcsíki Néptánctalál-
kozót szombaton, szeptember 8-án a csatószegi kul-
túrotthon udvarán – tájékoztatott Kozma István, Csík-
szentsimon község polgármestere. 
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A tanulóklub a csíkszeredai Petfői 
Sándor utca 39. szám alatt talál-

ható Szent Imre Ifj úsági Központban 
működik majd, szeptember 12-től 
decemberig hetente találkoznak a 
résztvevők. A csoportba hétfőig lehet 
jelentkezni, és olyan, főként szerény 
anyagi körülmények között élő, a 
65. életévüket betöltött személyeket 
várnak, akik nem akadályozottak az 
írásos vagy mozgásos feladatvégzés-
ben, illetve nyitottak ismerkedésre, 
önmaguk fejlesztésére és tanulásra.

Közösséget formálnak

Szentes Bernadett pszichológus, 
foglalkozásvezető ismertette, olyan 
fejlesztő programot alakítanak ki a 
jelentkezőknek, amely hozzájárul a 
mentális leépülés megelőzéséhez. 
Ugyanakkor kisebb fi zikai gyakorla-
tokat is végeznek majd. Az is céljuk, 
hogy jó közösség alakuljon ki, ahol 
a tagok jól érzik magukat, és öröm-

mel mozdulnak ki a lakásukból. A 
csoportba a tervek szerint 20-25 sze-
mélyt fogadnak. A foglalkozások 
év végig tartanak, de szeretnék, ha 
a csoporttagok kapcsolata a továb-
biakban is fennmaradna. Szentes 
Bernadett még elmondta, a helyi ön-
kormányzat által támogatott foglal-
kozást a szerényebb anyagi körülmé-
nyek között élőknek szánják, hogy 
ők is részesülhessenek az időscso-
portok hangulatából, lehetőségeiből. 
Ugyanakkor szeretnék, ha olyanok 
is részt vennének a tevékenységen, 
akik eddig inkább elzárkóztak. A vá-
rosban több időscsoport is működik, 
most viszont főként azokat várják, 
akik eddig kevésbé voltak aktívak – 
fejtette ki a foglalkozásvezető.

A tanulóklubba jelentkezni, to-
vábbá a részletekről érdeklődni a 
0732-830157-es telefonszámon lehet.

Tanulóklub 65 év felettieknek
• Hétfőig várják a jelentkezőket abba a tanulócsoport-
ba, amelyet a Gyulafehérvári Caritas indít Csíkszeredá-
ban idősek számára. A cél nemcsak a szellemi és fizikai 
erőnlét fenntartása, hanem az is, hogy a résztvevők 
kimozduljanak, közösségbe járjanak.

Folytatódnak az utcagyűlések
A következő napokban minden érdeklődő csíkszentkirályi tájékozódhat a 
községi szennyvíz- és ivóvíz-szolgáltatás a Harvíz Rt.-nek való átadásával 
járó előnyökről és esetleges hátrányokról. Székely Ernő polgármester 
ugyanis utcagyűléseket tart a héten, hogy az ezzel kapcsolatos informá-
ciókat megossza a helybéliekkel, akik a fórumok végén maguk is szavaz-
hatnak arról, hogy szükségesnek tartják-e a váltást. Kedden a poklond-
falviak tájékozódhattak a témáról, tegnap pedig a kincseszegiek, ma a 
Kövesutcába, a volt Vadász udvarára várják a környékbelieket, pénteken 
a tivaiak a Tiva-hídján, szombaton pedig a Vitos Mózes Általános Iskola 
előtt tudhatnak meg többet az elképzelésekről a templomaljai lakosok. 
Mindegyik esetben este héttől kezdődnek a tájékoztató gyűlések, amelyek 
eredményéről a későbbiekben mi is beszámolunk. (Kömény Kamilla)

Közös tanulást ajánlanak. 
Az elmagányosodást, 
a leépülést előznék meg
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