
3

Érdekes jelenség fi gyelhető meg 
a segesvári szórványmagyarság 
soraiban: míg a gyermeklétszám 
évről évre apad, a néptáncoló 
iskolásoké egyre nő. Mindez az 
immár 25 esztendeje működő 
Kikerics Néptáncegyüttesnek és 
a körülötte kialakult mozgalom-
nak köszönhetően.

 » SZUCHER ERVIN

Negyed évszázad, ez idő alatt 
több mint ezer, táncoktatásra 
járó gyerek, évi legalább tizen-

öt fellépés, élmény és egy óriási csa-
pat vagy inkább többnemzedékes 
család – távirati stílusban körülbe-
lül így jellemezhető a fennállásának 
25. évfordulóját ünneplő segesvári 
Kikerics Néptáncegyüttes. Az első 
csoport, amely a helyi középiskola 
magyar diákjaiból verbuválódott, 
1993 őszén kezdte el tevékenységét 
Farkas Miklós tanár kezdeményezé-
sére. Tizenkét éven át a Gaudeamus 
Alapítvány szárnyai alatt működött, 
majd a pályázatok, meghívások és 
vendégszereplések megsokasodása 
után „kirepült” a fészekből. Több 
mint egy évtizede, 2005-től önálló 
jogi személyként, Kikerics Kulturá-
lis Egyesületként jegyzik. „Ez nem 
jelentett szakítást a Gaudeamusszal, 
hiszen a néptánccsoportot továbbra 
is ugyanazok a gyermekek alkották, 
és ugyanazok az emberek irányították. 
Mindmáig az alapítvány székházát, és 
előadótermét használjuk. A Gaudea-
mushoz hasonlóan, szorosan együtt-
működünk a segesvári magyar tago-
zatos tanintézetekkel: az óvodával, az 
általános és a középiskolával” – hang-
súlyozza László Imola. A pedagógus, 
aki egyben a tánccsoport vezetője is, 
saját gyerekei révén került közelebb 
a Kikericshez. A kezdetekben csak öl-
töztette a csemetéit, majd egy-egy fel-
lépésre is elkísérte, aztán egyre több 

önkéntes munkát vállalt, végül 2012 
óta az együttesnél maradt. Gyermekei 
már kinőttek a Kikericsből, ő viszont 
itt ragadt. Jelenleg Borbély Kiss Lász-
lóval osztja meg a munkát: kollégája 
a pályázatok megírását és elszámolá-
sát végzi, ő a szervezéssel és mene-
dzseléssel foglalkozik. Előttük Buzo-
gány Gulácsi Melinda, Mátéfi  Csaba, 
Farkas Miklós, Ferencz Árpád, Bor-
bély Kiss Edith voltak azok, akik időt 
és energiát nem spórolva életük egy 
részét áldozták a segesvári néptánc-
mozgalomra.

A szakmai sikerek 
sem maradnak el
Az évek során jelentős mértékben 
gyarapodott a tánccsoport népvise-
letkészlete és technikai eszköztára, 
ugyanakkor sikerült színvonalas 
szakmai segítséget bevonni. A pro-
dukciók művészeti tartalmát egy 
ideje Varró Huba marosvásárhelyi 
táncoktató-koreográfus alakítja, va-
lamint asszisztense, a Kikericsből 

kinőtt Bugnár Zsolt. Mindketten a 
Művészeti Egyetem mozgásművé-
szet-koreográfi a szakán végeztek, 
nemzetközi legényesversenyek több-
szörös díjazottjai. A kisebb korosz-
tály Kincses Olga oktatja, aki lélek-
kel töltötte meg a táncpróbák termét 
nemcsak hozzáértésével, hanem apró, 
évszakhoz illő díszítéseivel is. Az óvo-
dásokkal Csintalan Cecília óvónő 
foglalkozik, ő az előadások alkal-
mával a színpadot kelti életre ötletes 
díszleteivel.

Ma a Kikerics Néptáncegyüttes szá-
mos erdélyi néptáncfesztivál vissza-
térő vendége. A helyi, román több-

ségű önkormányzat támogatásának 
köszönhetően táncosai szinte évente 
részt vesznek valamely rangosabb 
nemzetközi folklórfesztiválon; jártak 
már Görögországban, Olaszország-
ban, Lengyelországban és Németor-
szágban. Magyarországon visszatérő 
vendégeknek számítanak. Reperto-
árjukat erdélyi magyar, román és ci-
gány táncok képezik, a folklórműso-
rokon kívül pedig szívesen fordulnak 
táncszínházi alkotásokhoz is. A se-
gesvári fi atalokat több szakmai meg-
mérettetésen is díjazták mind együt-
tesként, mind egyénileg.

Amikor a fél osztály táncol
A segesvári táncoktatás immár hat 
korcsoportban zajlik, csaknem száz-
húsz gyermek részvételével. „Míg a 
városban egyre apad a gyermeklét-
szám, a Kikericsnél egyre nagyobb 
az érdeklődés. Mára egy nagy csa-
pattá duzzadtunk. Ugyanakkor a 
néptánc mozgalommá vált. Nem is 
csoda, hiszen minden második ma-
gyar diák a mi tagunk” – mondta 
László Imola, aki civilben matema-
tika–informatika tanárnő. Hozzá-
tette, a gondok akkor kezdődnek, 
amikor az együttes többnapos ki-
szállásra megy, mert akkor fél osz-
tályok hiányoznak. „Szerencsére 
kollégák zöme segítőkésznek bizo-
nyul, és szívügyének tekinti a tánc-
csoportot” – fogalmazott a peda-
gógus. Szerinte pár napos hiányzás 
miatt nem dől össze a világ, és az 
sem gond, ha a hajrában a gyerme-
kek éppen az ő óráján a bonyolult 
matekfeladványok helyett a tánclé-
péseket gyakorolják. Az együttessel 
összefonódott pályafutása alatt a 
tanárnő megtanulta, hogy a táncos 
gyerek nem süket: nemcsak a zene, 
hanem a tananyag is bemegy a fü-
lén; s a másikon nem jön ki. Ezért 
határozottan állítja, hogy a tánco-
sai a legjobb tanulók. Méghozzá 
olyanok, akik egyéb rendezvénye-
ken és vetélkedőkön is jeleskednek.
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Francia káosz 
a vergődő Unióban

Nézem a párizsi képsorokat, s eljátszadozom a 
gondolattal, hogy mi lenne, ha ezek az események 
Budapesten, Bukarestben vagy valahol Kelet-Euró-
pában történnének. A nép fellázadt a vezetők ellen, 
radikalizmusuk az erőszakszervezetek kegyetlen 
fellépésével magyarázható. A hatalom birtokosai 
nem kívánnak lemondani, semmibe veszik a tünte-
tők akaratát, népszerűtlenségük ellenére görcsösen 
ragaszkodnak bársonyszékükhez. Mindez azért tör-
ténik, mert még túl fi atal demokráciákról beszélünk 
– mondanák kórusban a nyugati elemzők. A média 
felháborodásának adna hangot Berlinben, Párizs-
ban, s az érintett államoknak az Európai Unióból 
való kipenderítését követelnék Stockholmban, de 
főleg Hágában. A brüsszeli intézmények egymást 
taposva igyekeznének elítélni az „európai szellemi-
séget” semmibe vevő autokrata vezetőket, akik tu-
datosan számolják fel a demokráciát.

Ehhez képest mit látunk? Senki nem rendeli az Eu-
rópai Parlament plénuma elé Emmanuel Macront, sőt 
a sárgamellényesek akcióit távolságtartóan tálalja az 
európai sajtó. Félreértés ne essen, én is úgy gondo-
lom, hogy a háborús állapotokat nem lemondással, 
hanem a tárgyalásokkal kiegészülő rendteremtéssel 
kell megoldani. Macronról most derül ki igazán, ráter-
mett államférfi -e vagy csak egy szemfüles politikus? 
Amíg a liberalizmus népszerűsítéséről, más országok 
vezetőinek valamiféle érthetetlen felsőbbrendűségi 
pozícióból való kioktatásáról volt szó, valósággal szi-
porkázott Európa önjelölt megmentője. De most picit 
bonyolultabb a helyzet. A már a tiltakozási hullám 
kezdete előtt népszerűtlenségi csúcsokat döntögető 
Macronnak jóformán az egész francia középosztályt 
kell meggyőznie arról, hogy az életszínvonal csökke-
nésével járó reformjainak van értelmük.

Mi itt, az euroszkeptikusnak kikiáltott Kelet-Euró-
pában a kéjes káröröm helyett Franciaország stabi-
litásában reménykedünk. Ami jelenleg csak Macron 
sikeres válságkezelésével valósulhat meg. Az öreg 
kontinensnek, a megfáradt Uniónak a lehető legrosz-
szabbkor jött a francia káosz. Angela Merkel német 
kancellár kilátásba helyezett távozásával, a brit hát-
raarccal, a Brexit okozta megpróbáltatásokkal, az 
integrált EU-t és a szuverén tagállamok unióját szor-
galmazók egyre mélyülő harcával, a Nyugat–Kelet 
szembenállás kiéleződésével vág neki az EU a jövő 
évnek, amely előbb európai parlamenti választáso-
kat, ezt követően pedig egy új Európai Bizottságot is 
hoz. És akkor még nem beszéltünk a harcias és kiszá-
míthatatlan Trumpról, a cinikus játszmákkal terjesz-
kedő Putyinról, a folyamatosan erősödő Kínáról.

Mondhatni a történelem sodrásának közepén ta-
lálja magát január elsejétől a júliusig uniós elnökké 
avanzsáló Románia. Nem biztos, hogy ebből sokat 
fog érzékelni Dăncilă vagy Johannis. Az ő feladatuk a 
tárgyalásokat követő vacsorák során felszolgált borok 
megfelelő minőségének biztosítása és a repülőtérről 
érkező vendégek zökkenőmentes szállítása lesz csu-
pán. De legalább testközelből követhetik az Európai 
Unió vergődését.
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Lendület. A 25. születésnapját ünneplő Kikericsnek köszönhetően évről évre nő a néptáncoló gyerekek száma Segesváron
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 » RÖVIDEN

Látogatható a sugásfürdői kis sípálya
Megnyílt tegnap a kis sípálya a Sepsiszentgyörgyhöz 
tartozó Sugásfürdőn. Az önkormányzat sport- és szaba-
didős központjait működtető Sepsi Rekreatív cég igazga-
tója, Bodor Loránd elmondta, a fagyos időjárás lehetővé 
tette, hogy beindítsák a hóágyúkat, az elmúlt napokban 
négy szerkezet működött folyamatosan, hogy megfelelő 
minőségű pályát biztosítsanak. A 250 méter hosszú, 65 
méter szintkülönbségű, közepes nehézségű kis pályán har-
minc centiméteres hóréteg várja a téli sportok kedvelőit. 
A sugásfürdői sípálya hétfőtől csütörtökig 15–20 óra között, 
pénteken 15–21 óra között, hétvégén és vakációban 9–21 
óra között tart nyitva. Bodor Loránd elmondta, az 560 mé-
teres nagypálya beindításához természetes hóra is szükség 
van, ennek túl nagy a felülete, hogy kizárólag hóágyúval 
biztosítsák a havat. Az igazgató hangsúlyozta, az árak a 
tavalyhoz képest nem változtak, egy 12 pontos bérlet 9 lej, a 
legdrágább 151 lejes. (Bíró Blanka)

 » A Kikerics Néptánc-
együttes repertoárját erdé-
lyi magyar, román és cigány 
táncok képezik, a folklórmű-
sorokon kívül pedig szíve-
sen fordulnak táncszínházi 
alkotásokhoz is. 




