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Nagy találkozások napja
Hagyományőrzők találkozójára készülnek

B A L Á Z S  K A T A L I N

Tőkés Lehel szervező meg-
keresésünkre közölte: ötö-
dik alkalommal kerül sor a 

Hagyományőrzők találkozójára 
a Tizenhat Patak Egyesület és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Gyergyószéki Szervezete szervezé-
sében. A helyszín a Gyergyószent-
miklósi Városi Könyvtár, időpontja 
pedig december 12., 17 óra. Meghí-
vottanként 40–40 perces előadás-
ra lehet számítani, pontosabban 
tanúságtételekre, melyekből kide-
rül, a hagyományt megélni nem 

egy bonyolult, erőltetett folyamat, 
és különböző munkakörök jól ösz-
szeférnek az egyszerű, természet-
közeli életvitellel. 

Kik lesznek a meghívottak?

Helybéli meghívott lesz Bara Ist-
ván, akiről már sokan elfelejtet-
ték, hogy volt idegenlégiós, de azt 
tudják, hogy mindennapjainak 
része a testedzés, a Bara-tanyán 
a legegészségesebb zöldségek te-
remnek, az erdőben keresik ők 
a patikát, és maguk sütik meg 
kenyerüket. Székelyszenterzsé-
betről érkezik Kincses Kálmán re-
formátus lelkész, aki a teremtett 

világban a szürke marhák rideg 
tartását tekinti szívügyének, gaz-
dálkodik, barantázik, népzenél 
és néptáncol családjával. A szé-
kelyudvarhelyi Kovács Csabáról 
sokan tudják, hogy a demokrá-
ciaközpont irodahálózatának 
szervezési igazgatója, azt viszont 
kevesebben, hogy rendszeresen 
gyakorló hobbiszakács, aki étele-
inek alapanyagait meg is termeli. 
Csókfalva-Erdőszentgyörgy unitá-
rius lelkésze népzenész, néptáncos 
és néptáncoktató, ugyanakkor ku-
tyatenyésztő, a magyar kopó fajta 
fennmaradásának segítője. Tőkés 
Lóránt hagyományőrző munkáját 
családjával együtt végzi, ponto-
sabban éli, hazulról hozott jó pél-
dát folytatva. Így nem csoda az, ha 
a Hagyományőrzők találkozójának 
szervezője, Tőkés Lehel, az EMNT 
gyergyószentmiklósi irodavezetője 
fontosnak tartotta meghívni a ta-
núságtevők közé. 

Hétköznapi hagyományőrzésről 
lesz szó – ígéri Tőkés Lehel 
szervező
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P E T H Ő  M E L Á N I A

G yermekekkel, gyermekekért, a 
téli ünnepkör szeretetteljes han-

gulatának megteremtésére – a gyer-
gyószentmiklósi Vöröskereszt idén 
kilencedik alkalommal szervezi meg 
az Angyalok játéka elnevezésű prog-
ramját. Az akció tulajdonképpen a 
szereteten alapuló közös játék, ami-
nek részese lehet minden 6-12 év kö-
zötti, gyergyószentmiklósi iskolába 
járó gyerek. Hogy angyali szerephez 
jussanak, nem kell mást tenniük, 
minthogy sajátjaik közül válassza-
nak ki néhány, már nem használt, 
ám jó állapotban lévő játékot, ru-
hadarabot, letett könyvet, tanszert, 
esetleg édességet, és ezekből állítsa-
nak össze egy cipősdoboznyi aján-
dékcsomagot. A szervezők kérése, 
hogy a dobozba olyan tárgyakat 
tegyenek, amiket ők is szívesen fo-

gadnának, tartsák szem előtt, hogy 
az ajándék egy másik gyerekhez 
kerül. A dobozra rá kell írni, hogy 
annak tartalma milyen korú fi únak, 
lánynak ajánlott.

Az ajándékokat saját iskolájukba 
kell elvigyék a gyerekek. A taninté-
zetekből a hét folyamán a Vöröske-
reszt önkéntesei gyűjtik majd össze a 
csomagokat, amiket december 15-én, 
szombaton a gyergyószentmiklósi 
sportiskola tornatermében osztanak 
majd szét egy nagyszabású ünnepség 
keretében. Ennek kezdési időpontját 
délután 5 órára hirdetik. Felhívják 
az „angyalkodó” gyerekek fi gyelmét, 
hogy az ünnepségre ne felejtsék el 
magukkal vinni az ajándékaik leadá-
sakor kapott cetlit, hisz ennek felmu-
tatása szükséges ahhoz, hogy ők is 
megajándékozottakká váljanak.
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• Hagyománya van a hagyományőrzők találkozójá-
nak Gyergyószéken: tavaly a népzene és néptánc volt 
előtérben, ezt megtartva és új tartalmakkal bővítve 
szervezik meg hamarosan az újabb találkozót. Olyan 
vendégekkel beszélgethetnek az érdeklődők, akik-
nek két hivatásuk van: egy civil foglakozásuk és a 
hagyományélés.

• A Vöröskereszt gyergyószentmiklósi kirendeltsége 
idén is megszervezi gyerekeknek szóló ajándékozó 
akcióját. Az Angyalok játéka nevű programban egymást 
örvendeztethetik meg ajándékaikkal a benevezők.

A 2017-es program során közel 
450 gyermek cserélt ajándékot 
egymás között

▾   K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
      P E T H Ő  M E L Á N I A

Gyergyói zene és tánc a Budai Fonóban
Gyergyói örökségünk címmel népzenészek, néptáncosok tartanak 
bemutatót a hét végén a budapesti Fonó Budai Zeneházban. A házi-
gazdák kérésének eleget téve a Gyergyói Szemle Egyesület igyekezett 
olyan személyekhez eljuttatni a meghívást, akik ma is változatlan 
formában éneklik a régi népdalokat, játsszák a dallamokat, járják az 
elődök táncát. Népdalokkal készül a rendezvényre az alfalvi Vizoli 
Demeter, furulyajátékkal, énekkel az orotvai Szőcs János, hegedűn a 
csomafalvi Bartalis Ferenc fog előadni autentikus gyergyói dallamo-
kat. A remetei Portik-Dobos Péter és felesége, valamint a ditrói Tamás 
István és felesége tánccal elevenítik fel az ősök hagyatékát. A gyer-
gyói hagyományőrzők mellett neves előadók, táncosok is fellépnek a 
pénteki és szombati programok során. Koncertet tart például Berecz 
András, Enyedi Ágnes, táncot oktat Kádár Ignác és Nagypál Anett. A 
gyergyói program szombaton este táncházzal zárul, a mulatságon 
Mihó Attila és barátai, a Fonó táncházainak visszatérő muzsikusai 
szolgáltatják a talpalávalót. (Pethő Melánia)
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