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Három éjjel, három nap nép-
táncolhatnak a műfaj kedvelői 
a Székelyudvarhelyen harma-
dik alkalommal szervezendő 
Erdélyi Táncháztalálkozón. 
Péntektől vasárnapig oktatás-
sal, gyermekfoglalkozással, 
táncszínházi előadással várják 
az érdeklődőket.

 » KOVÁCS ESZTER

I smét megmutatkozik a népzene és 
néptánc ereje Székelyudvarhelyen 
a harmadik alkalommal szerve-

zendő Erdélyi Táncháztalálkozón. 
A rendezvény első két kiadása már 
bebizonyította, hogy valóban rene-
szánszát éli a táncházmozgalom, 
amely a régióban a találkozó révén 
csúcsosodik ki. Pénteken hagyo-
mányos gyülekezővel, majd felvo-
nulással kezdődik a rendezvény: az 
esemény főszervezője, az Udvarhely 
Néptáncműhely az ország minden 
szegletéből verbuvált zenekarokat és 
tánccsoportokat, Sepsiszentgyörgy-
től Temesvárig. Orendi István, a nép-
táncműhely igazgatója elmondta, a 
résztvevők a város három pontján 
gyülekeznek majd, ahonnan a Már-
ton Áron térre vonul a táncos-muzsi-
kás tömeg. A patkóbeli közös zenélés 
után, este kilenctől kezdődnek a 
táncházak több helyszínen. „Hiva-
talosan három helyen, az Udvarhely 
Néptáncműhely próbatermében, a 
volt Siculus bár helyén, valamint 
a Park étterem nagytermében lesz-
nek a táncházak, de a tapasztalat 
azt mutatja, hogy még három-négy 
helyszínen spontán szerveződik 
táncház” – árulta el a főszervező.

Két rendezvény, 
gazdag programkínálat
Szombaton kissé zsúfolt lesz a prog-
ram, hiszen a táncháztalálkozót 
idén is az Udvarhelyszéki Gyümölcs-
fesztivállal partnerségben, egyazon 
időben és helyszínen tartják. A kéz-
művesvásár és az udvarhelyszéki 
néptánccsoportok fellépései tehát 
a minifocipályán zajlanak. Egyéb-
ként 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 kicsiknek 
és nagyoknak
Idén is megtartják a nagy népsze-
rűségnek örvendő gyerektánchá-
zat szombaton 11 órától, valamint 
gyermekelőadás is szerepel a 
programban: a Bekecs Néptánc-
együttes Mátyás király igazságai 
című produkciója tekinthető meg 
a művelődési ház nagytermében. 
Minden évben kiemelt esemény a 
néptáncoktatás, idén Márton Sán-
dor és Otília tanít székelyderzsi tán-
cokat, valamint Tálas Ágnes és Kiss 
Zsolt feketelaki táncokat. Különleges 

AZ ERDÉLYI TÁNCHÁZTALÁLKOZÓRA AZ ORSZÁG MINDEN SZEGLETÉBŐL ÉRKEZNEK ZENEKAROK, SEPSISZENTGYÖRGYTŐL TEMESVÁRIG

Folklórünnepre készülnek Székelyudvarhelyen

Járjad, lábam, ne hibázz! A szervezők többezres tömegre számítanak az Erdélyi Táncháztalálkozón

programmal is kecsegtetnek a 
szervezők: szombaton 11 órától a 
néptáncműhely próbatermében 
tekinthető meg a Virtuális Hagyo-
mányok Háza, ahol úgynevezett 
VR-szemüveggel például a Magyar 
Állami Népi Együttes egyik pró-
bájába nyer betekintést a látoga-
tó. A Zurboló Néptáncegyüttes 
szombaton kétszer mutatja be a 
Kisnemesek című stúdió-előa-
dást. A gálaesten, szombaton 
18 órától a felvidéki Ifj ú szívek 
táncszínház előadását tekintheti 
meg a nagyérdemű a sportcsar-
nokban. A vasárnap levezető nap 
a táncosoknak és zenészeknek, 
viszont a vásár és a helyi néptánc-
együttesek fellépései folytatódnak 
a fesztiválszínpadon.

Anyagi, de főként szakmai 
támogatást kaptak
A táncháztalálkozó ezúttal is 
igen népesnek ígérkezik: a szer-
vezők 820 főnek foglaltak szál-
lást, viszont a becsatlakozókkal 
többezres tömegre számítanak – 
mutatott rá Orendi István. A ren-
dezvényt a Hargita Megyei Tanács 
és Székelyudvarhely polgármeste-
ri hivatala is támogatta, továbbá 
anyagi és főként szakmai támo-
gatást nyújtott a Hagyományok 
Háza hálózata. „Fontos megemlí-
teni, hogy megalakult az Erdélyi 
Hagyományok Háza Alapítvány 
is. Mindez jelzi, hogy a Hagyomá-
nyok Házának egész Erdélyben 
nagyon konkrét és komoly tervei 
vannak, és ebben Székelyudvar-
hely biztosan hangsúlyos szerepet 
kap majd. Ezt a táncháztalálkozó 
is nagyon jól mutatja” – summá-
zott a szervező.

 » A rendez-
vényen meg-
tekinthető a 
Virtuális Hagyo-
mányok Háza, 
ahol úgynevezett 
VR-szemüveggel 
például a Ma-
gyar Állami Népi 
Együttes egyik 
próbájába nyer 
betekintést a 
látogató.

 » GERGELY IMRE

Csütörtöktől vasárnapig tart Gyer-
gyószentmiklóson a tizenhatodik 

alkalommal rendezendő ifi napok, 
amelynek keretében többnyire közép-
iskolások szerveződnek népes csapa-
tokba, és vágnak bele a négy napon át 
tartó vetélkedősorozatba. Pár évente 
kicserélődnek a résztvevők, vannak, 
akik úgy érzik, „kiöregedtek” ebből, 
de mindig jönnek a fi atalabbak, akik 
továbbviszik az ifi napos életérzést.

Az utóbbi pár évben kissé visz-
szaesett a lendület, kevesebb volt a 
csapatok száma, viszont idén tizen-
egy csapat nevezett be a vetélkedő-
sorozatba – mondta Málnási And-
rea, az Ifi téka vezetőj e. Ez nagyban 
köszönhető annak, hogy nyár elején 
megszervezték a hetedik-nyolcadik 
osztályosok számára a Shuupp-napo-
kat, amelyet igazából az ifi napok elő-
rendezvényének szántak, és ahonnan 
a mostanra középiskolássá válók át is 
léptek a nagyobbak közé.

Bár a csütörtök délután kezdődő 
vetélkedősorozat próbái a benevezett 
csapatoknak szólnak, minden prog-
ramszám nyilvános, bárki végignézhe-
ti, szurkolhat, és van néhány, amelyet 

jó lenne, ha minél többen megnézné-
nek, végighallgatnának. Ilyen példá-
ul a csütörtökön 18.10-kor kezdődő 
előadás, ahol Kalóz János György Nem 
félünk a farkastól címmel a szorongás-
ról, pánikbetegségekről, azok okairól 
és legyőzésük módjáról beszél.

Pénteken 14.20 és 17.20 között zaj-
lik az Azonosulj! című próba, amely-
ről előzetesen csak annyit árulnak 
el a szervezők, hogy a résztvevőket 
olyan élethelyzetekkel szembesítik, 
amelyek akár sokkolók is lehetnek, 
de amelyek mindenkivel megtörtén-
hetnek, és nem mindegy, hogyan old-
juk meg ezeket. Szintén a nagyközön-
ségnek is szól az élelmiszergyűjtés, 
amelynek során a városi szeretetkony-
hára visznek élelmiszer-adományo-
kat a fi atalok. Felajánlásokat bárkitől 
elfogadnak, ezeket az Ifi téka irodájá-
ba lehet bevinni csütörtök délig.

Természetesen a koncertek sem zárt 
körűek. Pénteken este a művelődési 
ház előtti nagyszínpadon a Raft ers és a 
4S Street lép fel, szombaton a Salamon 
Ernő-gimnázium zenekara, vasárnap 
pedig a KentaurSoul és a No Sugar 
koncertezik. A 16. ifi napok teljes prog-
ramja a rendezvény Facebook-oldalán 
böngészhető.

Többnapos diákvetélkedő Gyergyószentmiklóson
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Előre, csak előre. Idén tizenegy csapat nevezett be a gyergyószentmiklósi vetélkedősorozatba




