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A népzene és a néptánc ereje
Folklórünnepre készül Székelyudvarhely
• Több mint száz
zenész, több mint
ezer táncos, több mint
táncháztalálkozó – és
valóban, a szeptem-
ber 13–15. között
Székelyudvarhelyen
megrendezendő Erdé-
lyi Táncháztalálkozó
immár hagyomány,
amelynek több évtize-
des múltja és remélhe-
tőleg évtizedekig tartó
jövője is lesz.

K O V Á C S  E S Z T E R

Ismét megmutatkozik a népze-
ne és a néptánc ereje Székely-
udvarhelyen. Az előző két 

rendezvény már bebizonyította, 
hogy valóban reneszánszát éli a 
táncházmozgalom, amely a régi-
óban az Erdélyi Táncháztalálko-
zóban csúcsosodik ki. Pénteken, 
szeptember 13-án a már megszo-
kott gyülekezővel, majd felvonu-
lással rajtol a rendezvény: az ese-
mény főszervezője, az Udvarhely 
Néptáncműhely az ország minden 
szegletéből verbuvált zenekarokat 
és tánccsoportokat, Sepsiszent-
györgytől Temesvárig. „A péntek 
a tényleges találkozásé, találko-
zóé, ugyanakkor a leginkább me-
diatizált része a rendezvénynek” 
–jeg yezte meg Orendi István,

a Néptáncműhely igazgatója. A 
részvevők a város három pont-
ján gyülekeznek majd, ahonnan 
a Márton Áron térre vonul a tán-
cos-muzsikás tömeg. A patkóbeli 
közös zenélés után, este kilenc-
től kezdődnek a táncházak, több 
helyszínen. „Hivatalosan három 
helyen, az Udvarhely Néptáncmű-
hely próbatermében, a volt Siculus 
bár helyén, valamint a Park Étte-
rem nagytermében zajlanak majd 
a táncházak, de a tapasztalat azt 
mutatja, hogy még három-négy 
helyszínen spontán szerveződik 
táncház” – árulta el a főszervező.

Számtalan program

Szombaton kissé zsúfolt lesz a prog-
ram, hiszen a táncháztalálkozót 
idén is az Udvarhelyszéki Gyümölcs-
fesztivállal partnerségben, egyazon 
időben és helyszínen tartják. A 
kézművesvásár és az udvarhely-
széki néptánccsoportok fellépései 
tehát a minifocipályán zajlanak. 
Egyébként tavaly két esemény adta 
a táncháztalálkozó tematikáját: egy-
részt Kallós Zoltán halála, illetve az 
első táncháztalálkozó negyvenedik 
évfordulója. „Idén nincs kiemelt te-
matika, hiszen nem akarjuk túlszer-

vezni a rendezvényt. A lényeg, hogy 
táncháztalálkozó legyen. De nem 
vetjük el a téma lehetőségét, ha az 
adja magát” – magyarázta Orendi.

Táncoktatás is lesz

Mivel korábban igen népszerű volt, 
idén is lesz gyerektáncház (szomba-
ton délelőtt 11 órától), valamint gye-
rekelőadás: ezúttal a Bekecs Néptánc-
együttes Mátyás király igazságai című 
produkciója tekinthető meg a Műve-
lődési Ház nagytermében. Minden 

évben kiemelt esemény a néptáncok-
tatás is, idén Márton Sándor és Otília 
oktat majd székelyderzsi táncokat, 
valamint Tálas Ágnes és Kiss Zsolt 
feketelaki táncokat. Különleges prog-
rammal is kecsegtetnek a szervezők: 
szombaton 11 órától a Néptáncműhely 
próbatermében tekinthető meg a Vir-
tuális Hagyományok Háza, ahol ún. 
VR-szemüveggel például a magyar 
Állami Népi Együttes egyik próbá-
jába nyer betekintést a látogató. A 
Zurboló Néptáncegyüttes szombaton 
kétszer mutatja be a Kisnemesek című 
stúdió-előadást. A gálaesten, szom-
baton 18 órától a felvidéki Ifj ú szívek 
táncszínház előadását tekintheti meg 
a nagyérdemű a Sportcsarnokban. A 
vasárnap levezetőnap a táncosoknak 
és zenészeknek, viszont a vásár és a 
helyi néptáncegyüttesek fellépései 
folytatódnak a fesztiválszínpadon.

Anyagi, de főként szakmai háttér

A táncháztalálkozó ezúttal is igen 
népesnek ígérkezik: a szervezők 
820 főnek foglaltak szállást, viszont 
a becsatlakozókkal többezres tö-
megre számítanak, árulta el Orendi 
István. A rendezvényt Hargita Me-
gye Tanácsa és Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala is támogat-
ta, további anyagi és főként szakmai 
támogatást nyújtott a Hagyományok 
Háza hálózata. „Fontos kiemelni, 
hogy megalakult az Erdélyi Hagyo-
mányok Háza Alapítvány is. Mindez 
jelzi, hogy a Hagyományok Házának 
egész Erdélyben nagyon konkrét és 
komoly tervei vannak, és ebben 
Székelyudvarhely biztosan kiemelt 
szerepet fog kapni. Ezt a táncház-
találkozó is nagyon jól mutatja” – 
summázott a szervező.

Több százan ropták tavaly is a 
hajnalig tartó táncházakban

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR

R endezőket, színészeket, forgató-
könyvírókat hívtak meg a har-

madik Filmszereda – Székelyföldi 
Mozgókép Fesztiválra is, erősítve a 
rendezvény fesztivál jellegét, ugyan-
akkor számos egyéb kísérőprogram, 
koncert is ehhez a célhoz járul hoz-
zá. A szeptember 23–29. között zajló 
fi lmvetítésekre már kaphatók jegyek.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszere-
da polgármestere a Filmszereda – Szé-
kelyföldi Mozgókép Fesztivált ismerte-
tő keddi sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy az idei, immár harmadik alka-
lommal megszervezett fi lmfesztivál 
időtartamát tekintve tömörebb, a 
fi lmvetítéseket tekintve pedig szellő-
sebb. Idén napi kettőt fognak vetíteni, 
ennek megfelelően összesen tizenhá-
rom alkotás lesz látható a Csíki Mozi-
ban. „A magyarországi és romániai 
fi lmgyártás tavalyi és idei legjobbjait, 
főként a közösség számára üzenetet 
tartalmazó fi lmjeit próbálták beválo-
gatni a fesztiválszervezők az esemény 
programjába, a kolozsvári Filmtett 

Egyesülettel, a fesztivál szakmai part-
nerével közösen” – osztotta meg a vá-
rosvezető. Ugyanakkor nemcsak ma-
gyar és román produkciók, hanem egy 
amerikai, Oscar-díjas alkotás is helyet 
kapott a kínálatban. Megtudtuk azt is, 
hogy a Déva című magyar–olasz nagy-
játékfi lmet Romániában először ezen a 
fesztiválon mutatják be.

Közönségtalálkozók is lesznek

A vetítések után közönségtalálkozókat 
is tartanak, a szervezők fi lmrendező-
ket, színészeket, forgatókönyvírókat 
hívtak meg, egyes esetekben még 
zajlanak a tárgyalások. Prigye Kinga 
fesztiváligazgató azokat a meghívot-
takat sorolta fel, akikről már tudható, 
hogy eleget tesznek a meghívásnak. A 
Taci sau faci című román akcióvígjáték 
rendezője, Iura Luncaşu és két sze-
replője a hétfői fi lmvetítést követően 
tart közönségtalálkozót. A Napszáll-
ta című magyar–francia történelmi 
dráma főszereplője, Dobos Evelin is 

jelen lesz a pénteki vetítésen. Továbbá 
sikerült elhívni a szombati vetítésre a 
Remélem, legközelebb sikerül meghal-
nod:) című magyar thriller rendezőjét, 
Schwechtje Mihályt is.

Kísérőprogramok

Fesztiváljelleget biztosítanak a ren-
dezvénynek a fesztiváludvarba terve-
zett kísérőprogramok is, így az egy hét 
alatt gyermekfoglalkozások, koncer-
tek és animációs műhelyek is lesznek. 
Mint Prigye Kinga kiemelte, elsősor-
ban helyi zenekaroknak adtak lehető-
séget a fellépésre, zenélni fog többek 
között az Inocsényka, az Ineff able 
és a kolozsvári Loose Neckties So-
ciety. A részletes program megta-
lálható Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának ingyenes programma-
gazinjában, az Origóban, valamint 
a Csík-Info Facebook-oldalán. Jegyek 
már kaphatók a Csíki Mozi jegypénztá-
rában, illetve online a www.bilete.ro 
oldalon. (Barabás Hajnal)

Napi két filmet vetítenek a Filmszeredán
Készülnek a Nemzetközi Könyvvásárra
Bár a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár november 14–17. között 
lesz, a szervezők idén is gyerekeknek szóló olvasójátékkal hirdetik 
meg a nagyszabású könyves szemlét. A 25. könyvvásáron immár 
hatodik alkalommal szervezik meg az Olvasd el, és játssz velünk! 
elnevezésű játékot. A szervezők évről évre kiemelt figyelmet fordí-
tanak a kortárs irodalom népszerűsítésére, az olvasóvá nevelésre, a 
játék pedig kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasni szerető 
gyerekek és ifjak újabb igényes kortárs művekkel ismerkedjenek meg, 
illetve hogy azok is megkedveljék a nyomtatott betűket és a könyv 
illatát, akik kevésbé szeretnek olvasni. A jelentkezőknek a játék szer-
vezői által kijelölt műveket kell elolvasniuk, majd olyan feladatokat kell 
megoldaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak az olvasói élmények 
megosztására. A szervezők négy kategóriában hirdetnek játékot: a 
negyedikeseknek Keresztesi József Csücsök, avagy a nagy pudinghaj-
sza című verses meseregényét, az ötödikeseknek és hatodikosoknak 
Igaz Dóra Egy fiú a csapatból című kötetét kell elolvasniuk, a hetedikes 
és nyolcadikos korosztálynak Wéber Anikó idén megjelent Zuhanóre-
pülés című kötetével kell megbirkóznia, a középiskolások pedig Grecsó 
Krisztián legújabb könyvével, a Verával ismerkedhetnek. A verseny-
re szeptember 20-áig háromfős csapatok jelentkezését várják. Az 
előválogatón túljutó csapatok névsorát november 7-én teszik közzé. A 
döntősök a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak 
egy újabb játékra. Az Olvasd el, és játssz velünk! nagy népszerűségnek 
örvend a fiatalok körében, a játék évek óta több száz kis- és nagydiákot 
mozgat meg az ország több megyéjében. (Szász Cs. Emese)
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