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Újévköszöntő dalokkal lép 
színpadra a kincses városban 
január 10-én a kolozsvári Tokos 
zenekar a nyárádszeredai Be-
kecs Néptáncegyüttessel együtt. 
Az esemény különlegessége, 
hogy idős adatközlő táncosokat, 
zenészeket hoznak a környékről 
a műsorra, hogy megmutassák, 
mennyire szépen tudnak táncol-
ni, zenélni.

 » BEDE LAURA

A kolozsvári Tokos zenekar a 
nyárádszeredai Bekecs Nép-
táncegyüttes közreműködésé-

vel ad újévi koncertet január 10-én 
a kincses városbeli diákművelődési 
házban. Az esemény egyik célja, hogy 
a zenészek eljátsszák a közönségnek 
az adventi, karácsonyi, újévköszöntő 
népdalokat. Nem titkolt szándékuk 
az sem, hogy a még élő adatközlő 
táncosokat, zenészeket behozzák a 
környékről e műsorra, és megmutas-
sák, ezek az idős emberek mennyire 
szépen tudnak táncolni, zenélni.

A 2011-ben alakult Tokos zenekar 
állandó és közkedvelt szereplője az 
erdélyi népzenei színtérnek, tavaly 
például a Fölszállott a páva tehetség-
kutató Döntők döntője elnevezésű 
évadában láthatta a nagyközönség. 
A kolozsvári formáció a műsor 2014-
es kiadásában tett szert széles körű 
ismertségre, ugyanis akkor megnyer-

ték a hangszeres zenekarok és szólis-
ták kategóriáját. Tokos zenekar néven 
2015-ben egyesületet jegyeztek be, 
hogy egyrészt megvalósítsák saját öt-
leteiket, másrészt segítsék a magyar 
népzene terjesztését. Ennek érdeké-
ben elkezdtek előadásokat szervezni: 
a Fölszállott a páva erdélyi turnéját 
2015-ben, következő évben gyere-
keknek szóló hangszerbemutató 
előadást tartottak. Szintén 2015-ben 
jelent meg első kislemezük, amely-
nek köszönhetően meghatározható, 
hogy mi számít györgyfalvi népzené-
nek. 2017-ben látott napvilágot saját 
nagylemezük, amely az első pávás 
produkciót és az évek alatt született 
összeállításaikat tartalmazza. 2018-
ban pedig Boros Erzsébet mezőségi 
származású, Csombordon élő éne-
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Adatközlők is köszöntik az új évet Kolozsváron

A nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes is fellép a kincses városban, újévköszöntő dalokat, táncokat láthat-hallhat a közönség 

Vannak, akik újévi fogadalomból szoktak le a dohányzásról
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kesnővel közösen adtak ki lemezt 
Édesanyám lánya voltam címmel. 
A zenekar tagjai: Tókos Csongor 
Attila – hegedű; Vajas Albert – he-
gedű; Szép Gyula Bálint – brácsa, 
hegedű; Gergely Elek – harmonika, 
nagybőgő; Toth Adorján Márton – 
nagybőgő, brácsa; Bálint Zsombor 
– cimbalom, brácsa, nagybőgő; 
Dénes Károly – nagybőgő, cselló. 
A Bekecs Néptáncegyüttes a gazdag 
néptánchagyományú Maros megyei 
Nyárádszeredában alakult. Kultu-
rális tevékenységű egyletként már 
1997 óta létezik, 2007-től az együt-
tes újraszerveződött, azóta vezetője 
Benő Barna-Zsolt. Nagy hangsúlyt 
fektetnek a helyi, főként az erdélyi 
táncok és népszokások bemutatá-
sára, ugyanakkor más tájegységek 
táncait és szokásait is előszeretettel 
viszik színpadra, ötvözve akár más 
stílusjegyű táncelemekkel. 2007 óta 
tíz saját nagyműsoruk született, 
emellett a tánckar szerepel színhá-
zi társulatok előadásaiban, ahol 
a hagyományos néptánc mellett a 
modern vagy kortárs táncstílusok is 
jelen voltak. A társulat évente nagy-
jából kilencven előadást tart Er-
délyben és Magyarországon, olyan 
magyarlakta városokban és falvak-
ban is, ahová más kulturális intéz-
mények nem vállalnak kiszállást. 
2014-ben a Fölszállott a páva tehet-
ségkutató döntőjében átvehették 
a legjobb határon túli előadónak 
járó különdíjat. Az együttes 2017-
től néptáncszínházként működik. 
Gyerek- és folklórműsoraik mellett 
nagy sikernek örvend az Ember az 
embertelenségben című táncszín-
házi produkciójuk, amely az elmúlt 
száz év történelmi eseményeit je-
leníti meg a színpadon a tánc uni-
verzális nyelvén. A trianoni emlé-
kévben a formáció nagyszabású 
projektet indított: száz előadás száz 
Kárpát-medencei helyszínen, olyan 
településeken, ahol népes magyar 
közösség él.

 » A 2011-ben 
alakult Tokos 
zenekar állandó 
és közkedvelt 
szereplője az 
erdélyi népze-
nei színtérnek, 
tavaly például 
a Fölszállott a 
páva tehetség-
kutató Döntők 
döntője elneve-
zésű évadában 
láthatta a nagy-
közönség. 

 » ANTAL ERIKA

Szilveszterkor, az óévbúcsúzta-
tón sokan fogadalmat tesznek, 

hogy az új évben megváltoznak, „új 
életet” kezdenek. Ilyenkor szokták 
megfogadni a dohányosok, hogy ab-
bahagyják a cigarettázást, mások, 
hogy kevesebb alkoholt fogyasztanak, 
esetleg kedvesebbek és türelmeseb-
bek lesznek embertársaikhoz, többet 
olvasnak, jobban dolgoznak stb. Az-
tán ahogy szűnik az újév varázsa, a 
fogadalmak is sorra elbuknak, nem 
lehet azokat betartani, vagy egyszerű-
en megfeledkezik a fogadalmat tevő 
és minden megy tovább, mint az előző 
esztendőben. Vagy valóban elkezdő-
dik valami új. A pszichológus szerint 
fogadalmat mindannyian teszünk, 
hisz mindegyre elhatározásaink van-
nak, amik valójában fogadalomként 
működnek: holnaptól nem eszem 
csokit, korán kelek, nem kiabálok, 
sportolni fogok és rengeteg hasonlót. 

Embere válogatja, hogy betartja vagy 
sem az ember az elhatározásait. „Azt 
hiszem, leginkább azok szokták be is 
tartani a fogadalmakat, akik ezt megy-
győződésből és nem alkalomszerűen 
teszik. Bár ismerünk olyanokat is, 
akik egy ilyen pillanat hatására tették 
le végleg a cigarettát” – magyarázta 
Albert Ildikó klinikai pszichológus, a 
csíkszeredai megyei sürgősségi kór-
ház szakembere. A fogadalom nem 
haszontalan, nem fölösleges elhatá-
rozás, hiszen van, aki számára szük-
séges valamilyen ceremónia, külső 
lökés ahhoz, hogy meghozzon egy 
döntést és hogy a fogadalma betartá-
sára ösztönözze. Régebb hagyománya 
is volt ennek – a vallások, rítusok er-
ről (is) szóltak –, de sok minden kiko-
pott az életünkből, és egyre kevésbé 
tartjuk kötelezőnek a fogadalmak, 
ígéretek betartását, akár magunknak, 
akár másnak tesszük azokat – mondja 
a pszichológus, aki szerint egy évben 
legalább egyszer valóban szükséges 

mérleget vonni. „Úgy gondolom, hogy 
minden nap meg kellene ezt tennünk, 
mert úgy sokkal egyszerűbb lefeküdni 
és másnap derűs lélekkel felkelni. De 
ha nem is ennyire gyakran, legalább 
bizonyos időközönként: egy jelentős 
megvalósítás, egy kudarc, egy fontos 
esemény, különleges élmény, váratlan 
állapotváltozás után vagy ezekre való 
készülődés előtt föltétlenül szembe 
kell néznünk önmagunkkal a saját 
érdekünkben” – fogalmazott a szak-
ember. Hozzátette, hogy aki eldönti 
és legalább megpróbálja másképp 
csinálni azt, amivel addig elégedetlen 
volt, megpróbál változtatni az addigi 
életén, esetleges sikertelenségén – az 
már megtette az első lépést egy „új 
élet” felé. „A szembenézés ugyanis a 
saját tetteimmel, önmagammal, a na-
pommal, a hetemmel, vagy az éppen 
záruló esztendővel azt jelenti, hogy 
következtetéseket von le az ember. 
Ezt rendszeresen meg kellene tenni” 
– hangsúlyozza a pszichológus. Mint 

mondja, „ami jó volt, annak örvend-
jünk”, amit ügyesen végeztünk el, 
azért dicsérjük meg magunkat, a hibát 
azonban javítsuk ki, azaz következő 
alkalommal más stratégiát alkalmaz-
zunk, másképp cselekedjünk vagy 
jobban fi gyeljünk.

Szembenézés önmagunkkal: szükséges-e az újévi fogadalom?

 » A fogadalom 
nem haszonta-
lan, nem fölösle-
ges elhatározás.




