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Meghódította a magyar és a nem-
zetközi zeneipart, szólóénekesi 

pályafutása mellett a komolyzenében 
is nagy sikereket ér el. Karrierje kezde-
tén román nyelvű operettszerepeiben 
is derekasan helytállt. „Nem is tudom, 
hogy nekem hol volt az agyam és az 
eszem. Olyan szinten bicskás, elszánt 
székely tudok lenni, hogyha valamit 
a fejembe veszek, akkor márpedig azt 
megcsinálom. Ha rám bízták a felada-

tot, akkor én azt teljesítem” – emlék-
szik vissza erre az időszakra. Nemrég 
töltötte a negyvenet, soha nem volt 
jobb formában. Annamari szépség-
trükkje egyszerű. „Azt vallom, ha egy 
nő boldog, és boldog párkapcsolatban 
él, illetve harmonikus életet él, akkor 
ez látszik az arcán. Volt, amikor 48 
kilós voltam, nagyon-nagyon szép-
re voltam sminkelve, de nagyon lát-
szott a szememen, hogy boldogtalan 

vagyok, és meg vagyok törve. Most 
bevallom hősiesen, éppen öt kiló bol-
dogság van rajtam. Minden nap moz-
gok, a gyerek mellett ez kötelező is. Ő 
a legjobb fi tnesz edzőm. Mindennap 
rollerezünk, biciklizünk, vagy síelünk 
száraz pályán” – mondja a művész.

A világjárvány idején, mint minden 
előadóművésznek, Annamarinak is 
számos terve meghiúsult, annál több 
ideje maradt a gyerekére és a saját 

projektekre, videót forgatott, és gye-
rekalbumot adott ki. „Az a világ, ami 
volt, szerintem már nem lesz. Vége van 
egy korszaknak, új kezdődik más sza-
bályokkal, más feltételekkel, és ezt el 
kell tudni fogadni. Ha nem fogadod el, 
akkor tényleg megkeseredsz benne” – 
vallja Dancs Annamari a Nézőpont kö-
vetkező adásában, amelyet pénteken 
12 órától láthatnak a Székelyhon Tv 
YouTube-csatornáján. (Krónika)

Amit Dancs Annamari a fejébe vesz, azt meg is csinálja

 » Ha egy nő 
boldog, és bol-
dog párkapcso-
latban él, illetve 
harmonikus éle-
tet él, akkor ez 
látszik az arcán.

Az óvintézkedések betartására, 
a szűk családi körben való hús-
véti ünneplésre, maszkviselé-
ses locsolásra, szabad levegőn 
való tartózkodásra biztat Vass 
Levente egészségügyi államtit-
kár. Keszeg Vilmos néprajzku-
tató arra hívta fel a fi gyelmet: 
a húsvéti hagyományok azokra 
is emlékeztetnek bennünket, 
akiktől átvettük, örököltük a 
szokásokat.

 » BÍRÓ BLANKA, TÓTH GÖDRI IRINGÓ

F ontosnak tartja az ünnep megé-
lését, a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó hagyományok őrzé-

sét Vass Levente egészségügyi állam-
titkár, ugyanakkor az elemi óvintéz-
kedések betartására biztat. Lapunk 
megkeresésére kifejtette, idén a 
maga teljességében kell megélni az 
ünnepet, rákészülni, ráhangolódni, 
megfesteni a piros tojást, sőt a hús-
véti locsolás sem kell hogy elma-
radjon. Saját családjával példázva, 
elmondta, a lányainak minden év-
ben nagy élmény a tojásfestés, sőt a 
család fi útagjai is örömmel vesznek 
részt az előkészületekben.

Töltsünk időt a szabad levegőn
„Arra is örömmel készülünk, hogy 
a családunk idősebb hölgytagjait, 
akik már megkapták a koronavírus 
elleni védőoltást, idén meglocsol-
juk. De azért betartjuk az óvintéz-
kedéseket, viseljük a védőmasz-
kot, amikor találkozunk velünk. 
De a terveink szerint olyan is lesz, 
hogy csak bemegyünk az udvar-
ra, elmondjuk a locsolóverset, és a 

háziakkal közvetlenül nem érintke-
zünk” – sorolta a szakpolitikus, aki 
azt tanácsolja, inkább szűk családi 
körben kell megtartani az ünnepet. 
Fontosak az ünnepek, a hagyomá-
nyok, ezekről nem kell, és nem sza-
bad lemondani, ám az óvintézkedé-
seket be kell tartani, magunk és a 
környezetünk védelmében. Vass Le-
vente szerint érdemes szintén csalá-
di körben kirándulásokat, túrákat 
szervezni a következő napokban, 
jót tesz, ha minél több időt töltünk 
a szabad levegőn. A húsvéti ün-
nepek alatt ne a korlátozásokra, a 
kényszerűségre összpontosítsunk, 
gondoljunk arra, hogy a védőoltás 
megjelenése a tavalyhoz képest 
jobb helyzetet teremtett, az idei ün-
nepet lehetőségként, élményként, 
feltöltődésként éljük meg” – ösz-
szegzett az államtitkár.

Közösségi élménytől próbál 
megfosztani a járvány
Bár a világjárvány még kicsivel több, 
mint egy éve változtatta meg az éle-
tünket, mindennapjainkat, immár a 
második húsvétot ünnepeljük „rend-
hagyóan”. Akárcsak tavaly, idén sem 
indulhatnak locsolókörútra a fi úk és 
férfi ak, nem fogadhatnak több tucat 
locsolót ünneplőbe öltözve a lányok, 
asszonyok. Sok helyen elmaradtak a 
hagyományőrző tojásíró foglalkozá-
sok, a közös sütés-főzés, a nagy csalá-
di körben elfogyasztott ünnepi ebéd. 
Keszeg Vilmos néprajzkutató, egyete-
mi tanár megkeresésünkre elmondta, 
a húsvétnak ugyanaz az üzenete: a 
feltámadás, illetve a megújulás ün-
nepe, és ezek a jelentések továbbra 
is érvényesek, az adott körülmények 
között is megélhetők, átélhetők. El-
mondása szerint a húsvéti hagyomá-

EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR ÉS NÉPRAJZKUTATÓ A HÚSVÉTKOR IS ÉRVÉNYES ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL, A SZOKÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

Maszkkal, a szabadban ajánlják a locsolkodást

A távolságtartás, maszkviselés, az óvintézkedések betartása idén húsvétkor is kiemelten fontos 
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nyok ezekre a jelentésekre épülnek, 
ezeket a jelentéseket aktivizálják 
(imák, bibliai történetek, legendák, 
locsolás, tojásfestés, ünnepi ételek 
és italok fogyasztása, lakásdíszítés).
„Aki hagyományokat gyakorol, az 
nem csupán az élményt éli meg újra 
és újra, hanem folyamatosan emlé-
kezik azokra, akiktől a hagyományt 
átvette, akikkel korábban együtt 
gyakorolta” – mondta a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem oktatója. 
Azt is kifejtette, hogy a legfontosabb 
ünnepeink nemcsak az áhítatról, 
az önmagunkba nézésről, a hála-
adásról szólnak, hanem közösségi 
eseménnyé váltak, alkalmak arra, 
hogy visszavonuljunk az utcai, az 
áruházi, a munkahelyi forgatagból, 
és a családtagjainkkal, a barátaink-
kal töltsük az időt. Ettől a közössé-
gi élménytől próbál megfosztani a 
világjárvány. „Az elmúlt egy évben 
volt alkalmunk megszokni, hogy 
járványidőben hogyan tudunk ta-
lálkozni, beszélgetni, együtt lenni, 
istentiszteletet követni. Az idén va-
lóban többen és többet leszünk ma-
gunkban és a szűk környezetünk-
kel. Kívánom, hogy ez ne hangoljon 
le, és ne meneküljünk a képernyők 
elé, hiszen az élet, a kedves isme-
rőseink és a magunk érdekében 
teszünk most így” – hangsúlyozta 
a néprajzkutató. Tóth-Birtan Tinka, 
a húsvéti hagyományok éltetésé-
ben, átörökítésében élen járó sepsi-
szentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány 
vezetője elmondta, ez a két év még 
nem jelent akkora kimaradást, ami 
veszélyeztetné a tojásírás éltetett, 
élő hagyományát. Szerinte akik az 
előző években kaptak egy ízelítőt a 
foglalkozásaikból, azok a jövőben – 
ha lehet – visszatérnek a már isme-
rős közegbe.

 » A húsvét-
nak változatlan 
az üzenete: a 
feltámadás, 
illetve a megúju-
lás ünnepe, és 
ezek a jelentések 
továbbra is érvé-
nyesek, az adott 
körülmények 
között is megél-
hetők, átélhetők.




