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Hűség és hűtlenség
Megjelent Dézsi Zoltán új könyve

• Gyergyószentmik-

lóson a Békény-parti
Pro Art Galéria adott
otthont Dézsi Zoltán
Hűség és hűtlenség I.
című regénye bemutatójának. Az eseményen
Színes Mezőség címmel állították ki Vetési
László lelkipásztor,
Váradi Péter Pál fotóművész és a könyv
szerzőjének a Mezőségről készített fotóit.

Ú

keztető bosszantósága, a másodikat
Szabados György vallomásai miatt.
Tiszta szívből kínálom, mint egyfajta mestermunkát, ahol az eget a földdel kellett rímeltetni. Elhihetik, gazdagabbak lesznek elolvasása után.
A kimondottak és ki nem mondottak
egyaránt fontos fogódzót jelentenek,
jelenthetnek, hiszen az erdélyi lét
mindig tartogatott és tartogat meglepetéseket. Az itteni magyarság utóbbi száz évéről pedig olyan példázatok sorjáznak e könyvben, amelyek
alapján ki-ki eldöntheti, melyik úton
érdemes járnia.”

Dézsi Zoltán kézjegyével ajánlotta
regényét

▴ FOTÓ: BARICZ-TAMÁS IMOLA
A regényből részletet olvasott fel
Fórika Sebestyén, a Hűség és hűtlenség készülő második kötetéből
pedig a szerző nyújtott ízelítőt.
Az esemény hangulatát Antal
Csenge hatodik osztályos tanuló
mezőségi dalcsokra, illetve Siklódi
Emese és Polgár Szabolcs fuvola- és
zongorajátéka tette színesebbé.

Táncoló Székelyföld Gyergyószéken
• A szárhegyi Káposztafesztiválra szombaton, Reme-

tére vasárnap érkeznek meg a székely néptáncosok és
gyimesi hagyományőrzők. Három megye tizenöt településén kerül sor idén a Táncoló Székelyföld-rendezvényre
október 12–21. között.
BALÁZS KATALIN

A

IX. Székelyföld Napok kínálatát tavalytól bővíti a Hagyományok Háza Hálózat
– Erdély által szervezett Táncoló
Székelyföld-program. Amint Molnár
Szabolcs, az intézmény munkatársa
elmondta, a cél az, hogy a gyökereket
képező néptánccal gyakran találkoztassák a székely embert. A tavalyi,
három megyét érintő fellépéssorozatot idén gazdagítják: a Gyimesi
Hagyományőrzők lesznek több helyszínen is főszereplői a fellépéseknek,
hogy a csángókra, mint mieinkre, és
ne idegenként tekintsünk. Mellettük
kiváló amatőr néptánc-csoportok
lépnek fel, az egyórás előadást, ahol
mód és igény lesz rá, táncház és tánctanítás követi.
Gyimesi hagyományőrzők lesznek
vendégeink

▸ FOTÓ: HAGYOMÁNYOK HÁZA

Belső iránytű: szemüveget kínál
Jóga, ezotéria, spiritizmus, önmegváltás, pránanadi, rejki, reinkarnáció, agykontroll, szellemgyógyászat – ilyen fogalmak szerepelnek
a plakáton, hozzá egy kérdés: Akarsz többet tudni? A lehetőség a
Belső iránytű mai előadásában rejlik, derül ki a hirdetésből, ahol
Gál Péter magyarországi, római katolikus lelkipásztor lesz a meghívott. A nagy érdeklődést kiváltó meghívóról a szervező Szent István
plébánia plébánosa, Keresztes Zoltán elmondta: a meghívott, A New
Age keresztény szemmel című könyv írója alapos kutatás alapján
beszél az említett témakörökről. Előadásával a megkülönböztetésben
segít, veszélyekre hívja fel a figyelmet. Bár a téma meredeknek tűnik
sokaknak, azt is megkérdőjelezték, van-e helye az ezotériának a
plébánián, kell-e beszélni minderről. A plébános a rendezvény sikerét
abban látná, ha pártolók és ellenzők, keresők, ezt-azt tapasztaltak
és teljesen laikusok részt vennének az eseményen, új ismeretek
birtokában alkotnának véleményt. A Divatos kísértéseink: ezoterika
stb. veszélyeiről című iránytűs előadásra ma, pénteken 19 órától a
gyergyószentmiklósi Szent István plébánia nagytermében kerül sor.

Ma este Drognapló a Figuránál

B A R I C Z - T A M Á SI M O L A

jra itthon és különleges
könyvvel, ezúttal regénynyel jelentkezett Dézsi Zoltán. Írói pályájáról, a még nyomdaillatú kötetről szólt, mely két
idősíkon futó, de egybeforró két
életút története. A természetellenes
szórványlét és a székelyföldi többségi-kisebbségi kettősség dilemmáit mutatja be.
Bajna György újságíró mutatta be
a könyvet, többek között így ajánlva:
„Olyan könyvet ajánlok, amit nem
tudtam letenni. Az első részt emlé-

AKTUÁLIS

Örökségünk: a múlt és a jövő
találkozása – ez a Székelyföld Napok jelmondata, és ebben találja
meg helyét a néptánc, mely a közösségépítés egyik alapvető eszköze, ugyanakkor üzenet a világ
számára: az itt élő közösség erős
gyökerekkel, szilárd tartással ren-

delkezik, a jövőre pedig derűsen
tekint.
A Táncoló Székelyföld-program
Hargita megyei része október 12-én
Kászonaltízben rajtol, 13-án, szombaton Szárhegyre érkeznek a Gyimesi Hagyományőrzők, 20 órától
a sportcsarnokban várva a közönséget. Remetén vasárnap, október
14-én 16 órától lesz a fellépés a művelődési házban. Ide Oroszhegyről
érkeznek, majd Szentegyházán
folytatódik a tánc párhuzamosan a
Maros és Kovászna megyei rendezvényekkel.

Fodor Alain Leonard egyéni előadását, a Drognapló című darabot
ma este 7 órától ismét műsorra tűzte a Figura Stúdió Színház.
A Kubiszyn Viktor azonos című műve alapján készült produkció
rendezője Faragó Zénó.
Az előadás ajánlójában olvasható: Kubiszyn Viktor, magyarországi
író, újságíró, filmkritikus Drognapló című kötete 2011-ben jelent
meg. A naplószerű könyv tulajdonképpen az író vallomása a saját,
16 évig tartó drogfüggőségéről. A szövegek nem csak a függőség
okozta fizikai és mentális elváltozás mechanizmusaira világítanak
rá, hanem a szabadulni akarás és visszaesés ördögi körét, majd a
végleges tisztulás lehetőségét is megmutatják.
Az előadás szövege a Drognapló sűrítménye, megtartja a történetet, a pszichikai eltorzulás és a visszatérés, tisztulás különböző
stációit. Hogy lehet az, hogy egyesek drogfüggővé válnak és
mások nem? Mit nyújt és mit vesz el ez a világ? Milyen mélyre kell
zuhanni ahhoz, hogy már úgy tűnjön, nincs tovább? Mennyire erős
kell legyen az az akarat, ami képes visszahozni a realitásba?
A produkciónak nem titkolt szándéka a drogprevenciós jelleg, de
ugyanakkor tükröt is állít a néző elé. Mert, ha őszinték vagyunk,
bevalljuk: mindannyian függői vagyunk valaminek, valakinek. A
változni akarás és a hit pedig minden esetben ugyanolyan fontos.
Az előadásra jegyek válthatók 15 és 19 között, vagy előadások
előtt fél órával a Figura jegypénztárban.
Helyfoglalás és információk a 0752-227-011-es telefonszámon,
vagy az org@figura.ro e-mail címen.
Az előadás megtekintése 16 éven felülieknek ajánlott.

Esély-bál a köszönet jegyében
Idén is ünnepelni hívja támogatóit és foglalkoztatottjait a Gyulafehérvári Caritas keretében működő gyergyószentmiklósi Esély-program.
Minden év október második szombatján mondanak köszönetet azoknak, akik az év során méltányolták és támogatták tevékenységüket.
Az Esély-bál idei védnöke Kémenes Lóránt Zoltán, Lóripap lesz.
Gyergyószentmiklóson a 22 évvel ezelőtt létrejött Esély Alapítvány
és a 2002-ben indult Esély-program a mozgássérült gyermekek és
családjaik életének teljesebbé tételét tűzte ki célul, 2009-től a Gyulafehérvári Caritas programjaként működik.
Lóripap védnökségével
Az Esély-program a fejlesztőfoglalkozások biztosítása mellett
igyekszik más formában is a családok segítségére lenni, különféle
programokat kínálnak, hogy a foglalkoztatottakat és szüleiket kimozdítsák a mindennapi gondok, terhek súlya alól, az Esély-bál is egy
ilyen program. A gyergyószentmiklósi Kolozsváron szolgáló Kémenes
Lóránt Zoltán, a Szent Mihály templom főesperes-plébánosa az idei
Esély-bál védnöke. Lóripap a szombati ünnepséggel kapcsolatban
elmondta, örömmel tesz eleget a felkérésnek. Jelezte a rendezvény
mottójául is választott Babits Mihály idézetet vallva készül a szombati
eseményre, szülővárosába Lóripap. „Mindenik embernek a lelkében
dal van, / és a saját lelkét hallja minden dalban. / És akinek szép a
lelkében az ének, / az hallja a mások énekét is szépnek.” Idén Lóripap
védnökségével ünnepelnek az „esélyesek”

Csoportfoglalkozás várandós kismamáknak
Várandósság témában kismamáknak szervez csoportfoglalkozásokat Gyergyószentmiklóson a Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és
Fejlesztőközpontja. A november 7-én kezdődő több alkalmas programot szakemberek bevonásával tartják a következő témakörökben:
gyermekvárás hozta változások; új élet fejlődik; vajúdás, szülés;
első hetek otthon, szoptatás; szülést övező félelmek, hiedelmek.
A programra október 24-ig lehet jelentkezni a 0735-735.172 telefonszámon.
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