
Színes világ2021. április 1.
csütörtök12

M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

AZ ÜNNEPKÖR NAGY ESEMÉNYEIT, A KAPCSOLÓDÓ NÉPSZOKÁSOKAT ÉS A TOJÁSÍRÓ HAGYOMÁNYOKAT IS ISMERTETIK

Húsvéti előkészületek online és kalákában
Néprajzi előadással, tojásíró 
kalákával hangol az ünnepre 
az Erdélyi Hagyományok 
Háza. Az alapítvány szerve-
zésében előbbi esemény az 
online térben, míg utóbbi 
foglalkozások keretében 
valósul meg Kolozsváron.

 » BEDE LAURA

K özeledik a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, a hús-
vét. Ennek alkalmából az 

Erdélyi Hagyományok Háza Ala-
pítvány nagycsütörtökön néprajzi 
előadást ajánl, melyben az ünnep 
jelentőségébe, szimbólumaiba, il-
letve Moldva, a Gyimesek, Erdély 
és a Partium népszokásaiba nyúj-
tanak betekintést. A szervező ala-
pítvány a húsvéti ünnepkör nagy 
eseményeinek bemutatását, a 
népszokások számbavételét és je-
lentéstartalmaik felfedését tűzte ki 
célul. Mint írták, a tojásíró hagyo-

mányok is szóba kerülnek, a mold-
vai maratott, a gyimesi hímes, a 
háromszéki többszínű, a körös-
tárkányi pulitéros és a szatmári 
aranyporos tojások. Az ismeretter-
jesztő előadást Cserey Both Zsuzsa 
kolozsvári néprajzkutató tartja ma 
este 8 órától a Facebookon.

Szintén az Erdélyi Hagyomá-
nyok Háza Alapítvány szervezé-
sében húsvéti tojásíró kalákán 
vehetnek részt az érdeklődők a 
kolozsvári Heltai FolkCenterben. 
A csütörtöki és pénteki foglalko-
zásokat a járványügyi előírások 
betartása mellett tartják, előzetes 
regisztrációval.

Ugyanakkor Há romszé ki í rott 
tojá sok cí mmel nyílt vándorkiál-
lítás a héten a cserná toni Hasz-
mann Pá l Mú zeumban, illetve 
a ková sznai Vá rosi Mű velő dé si 
Há z udvará n. A pannótárlat Ka-
kas Zoltán néprajzkutató azonos 
című könyvéhez kapcsolódik. 
A Ková szna Megyei Mű velő dé si 
Kö zpont kiállítása április 15-ig 
látogatható. A tojásíró hagyományok virtuális megismerése után akár élőben, kalákában is elsajátíthatók a technikák
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 » KRÓNIKA

Megérkezett az első gólya a 
magyarfenesi fészekre. Az 

előzetes vizsgálatok, fénykép-ösz-

szehasonlítások alapján úgy tűnik, 
ezúttal is Leske, a tojó érkezett 
hamarabb – olvasható a Clujbird.
ro oldalon. Mint írták, a fészekre 
szerelt kamera által kétpercen-

ként készített fényképek alap-
ján megállapítható, hogy a gó-
lya március 30-án egy perccel 
éjfél előtt jelent meg a fészken. 
Kevés pihenés után, 1.24-kor ki-
repült, majd 2.48-kor visszatért, 
és a fészekről nézte végig a nap-
felkeltét. Egy nappal korábban, 
március 29-én alkonyatkor már 
leszállt egy gólya a fészekre, 
de csak 4-5 percet időzött, és 
továbbrepült. A Kolozs megyei 
Magyarfenesen kora tavaszi 
időjárás fogadta az érkezőt. A 
Maros megyei Sáromberkén már 
több mint egy hete megjelent a 
tavasz hírnöke. A Milvus Cso-
port Madártani és Természet-
védelmi Egyesület munkatársai 
azonban nem jelölték meg ta-
valy azt a madarat, amelyik a 
kettes számú webkamera által 
megfigyelt fészekben lakott, 
ezért nem tudják azonosítani, 
hogy ugyanaz tért vissza, vagy 
esetleg egy másik.

Magyarfenesen Leske landolt elsőként

Ezúttal is Leske, a tojó érkezett hamarabb Magyarfenesre  

 » KRÓNIKA

Hunyadi János teljes életmű-
vét feldolgozó animációs 

sorozatot készített az Autentika 
Művészeti Műhely Alapítvány. 
A hét epizódból álló alkotás az 
alapítvány YouTube-csatorná-
ján tekinthető meg – olvasható 
a szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményben. Az alkotók 
szerint a Hunyadi-sorozat célja 
a fi atalok megszólítása, az isme-
retterjesztés és a nemzeti öntu-
dat erősítése. Egy-egy epizódja 
csupán 4-5 perces, így mindenki 
számára könnyen és gyorsan fo-
gyasztható, ugyanakkor ezalatt 
sok érdekesség, információ jut el 
a közönséghez.

Mint írták, Hunyadi János vo-
natkozásában leginkább nagy 
győzelmeivel, csatáival szoktak 
foglalkozni, ez a sorozat azonban 
átfogó képet kíván adni Hunyadi 
János egész életéről, származá-
sáról, arról miként vált zseniális 
hadvezérré. A sorozatban szó 
van Hunyadi politikájáról, had-
járatairól és megítéléséről. Az 
animációs sorozat célközönsé-
ge elsősorban a Kárpát-meden-
cei magyar fi atalság, de román, 
szerb, szlovák és angol felirattal 
is megtekinthető az alkotás. A 
készítők szerint Hunyadi János 
nemcsak Magyarország, hanem 
Európa hőse is, az idegen nyelvű 
feliratoknak köszönhetően más 
nemzetek is globális képet kap-
hatnak a törökverő hadvezérről.

Az Autentika Művészeti Mű-
hely munkatársai által készített 
sorozat narrátora Csőre Gábor 
színművész, szövegkönyvét Mär-
le Tamás történelemtanár írta. A 
sorozat megjelenését a Nemzeti 
Együttműködési Alap, a Minisz-

terelnökség, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., a Szerencsejáték 
Zrt. és Zalaegerszeg MJV önkor-
mányzata támogatta – áll a tájé-
koztatóban. A Papolczy Balázs 
által alapított Autentika Művé-
szeti Műhely 2020-ban kezdte 
meg munkáját. Trianon századik 
évfordulóján jelent meg a Tria-
non 10 oka című animációs soro-
zatuk, és a Trianon 100 kvízapp-
likációjuk. A jövőben is olyan 
kulturális tartalmakat kívánnak 
készíteni, amelyek könnyen elér-
hetőek bárki számára az online 
térben, és a magyar szellemi fej-
lődést szolgálják.

Animációs sorozat Hunyadiról




