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Meseelőadás bemutatójára ké-
szül az Udvarhely Néptáncmű-
hely: a Benedek Elek Világszép 
Nádszál kisasszony című meséje 
nyomán készült produkciót ma 
este tekinthetik meg az érdeklő-
dők Székelyudvarhelyen.

 » KOVÁCS ESZTER

B első utazásra hívja a nézőket az 
Udvarhely Néptáncműhely ma 
este bemutatandó produkció-

ja. Az Ivácson László rendezte Világ-
szép Nádszál kisasszonyt már tavaly 
májusban színpadra akarták állíta-
ni, azonban a koronavírus-járvány 
akkor ezt nem tette lehetővé. „Mese-
elemzéssel kezdtük a próbafolyama-
tot, és számunkra is meglepő volt, 
hogy mennyi mindent nyújthat ez a 
mese nekünk, felnőtteknek is. Ezt, a 
fejben történő utazást fordítottuk le 
a néptánc nyelvére oly módon, hogy 
az a gyerekek számára is befogad-
ható legyen” – magyarázta Ivácson 
László rendező. Hozzátette, a ma-
gyar folklórkincsből inspirálódtak az 
alkotók, de a szomszédságunkban 
élő más népcsoportok hagyományait 
is „belelopták” a darabba. „Mondó-
kák, a népdalkincsünk és néptán-

caink: arra törekedtünk, hogy olyan 
elemekkel gazdagítsuk a mesét, 
amelyek egyfajta kapcsot jelenthet-
nek a gyerekek és a néptánc között. 
Így az előadás láttán kedvet kaphat-
nak belekóstolni a néphagyomány 
világába” – fogalmazott az alkotó.

A népmesei forrásokból ihletett, 
Benedek Elek írta eredeti szöveg-
hez nagy körültekintéssel és kellő 
tisztelettel nyúltak az alkotók, hi-
szen a mese szerkezete nem a vélet-
len műve. „Sokkal régebbi egység 
ez, mint amióta mi színházat csiná-

GYEREKEK SZÁMÁRA IS BEFOGADHATÓVÁ TETTÉK AZ UDVARHELY NÉPTÁNCMŰHELY BEMUTATANDÓ PRODUKCIÓJÁT

Benedek Elek meséje a néptánc „nyelvén”

A produkcióban a történet végén, a valóságos világba való visszatérésként jelenik meg a népviselet
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lunk” – hangsúlyozta Prezsemer 
Boglárka dramaturg. Hozzátette, 
a néphagyomány bennünk szuny-
nyad, ezt a megfelelő jelekkel és 
szimbólumokkal lehet felélesz-
teni. A műfaj sajátossága továb-
bá, hogy a mesének nemcsak 
igaznak, hanem szépnek is kell 
lennie: ezt a mesei tisztaságot je-
lenítik meg Kis Kriszta jelmezei. 
A jelmeztervező rámutatott, a 
produkcióban csupán a történet 
végén – a valóságos világba való 
mintegy visszatérésként – jelenik 
meg a népviselet.

Az előadásban az Udvarhely 
Néptáncműhely teljes társulata 
fellép Székelyudvarhelyen. A szer-
dai, 19 órakor kezdődő bemuta-
tót követően a Világszép Nádszál 
kisasszonyt a tervek szerint a kö-
vetkező hetekben még legalább 
kétszer játsszák, a járványhelyzet 
alakulásától függően. „Meg kellett 
szoknunk, hogy óvatosan tervez-
zünk, és nem tudunk semmit ígér-
ni. Ami biztos, hogy ősztől a meg-
szokott délelőtti időpontokban 
játszanánk az előadást kifejezet-
ten iskolai csoportoknak, és – ha 
engedik – akkor biztosan utaztat-
ni is fogjuk a darabot” – jegyezte 
meg Orendi István, az Udvarhely 
Néptáncműhely igazgatója.

 » Az előadás 
láttán a gyerekek 
kedvet kaphatnak 
belekóstolni a 
néphagyomány 
világába.

 » KRÓNIKA

E lkezdték tegnap a temesvári állat-
kert lakóinak költöztetését, mivel 

hamarosan indul a létesítmény fel-
újítása, amelynek köszönhetően az 
állatokat modernebb és biztonsá-
gosabb körülmények között tartják 
majd – közölte az Agerpres hírügy-
nökség. Az elsőként elköltöztetett 
állatok listáján három juh, három 
kanadai lúd, három vadmacska, 
négy mosómedve, egy ormányos 
medve és egy nandu szerepel. Ezeket 
a ploieşti-i állatkert fogadja be egy 
időre. Piteşti-re, a temesvári állator-
vosi egyetemre és Magyarországra 
is szállítanak állatokat, 59 egyedet a 
veresegyházi medveközpont vesz át.

A temesvári állatkertet már tavaly 
decemberben bezárták, hogy elkez-
dődhessen az intézmény európai 
standardok szerinti átalakítása. Ek-
kor eldöntötték, hogy milyen idősza-
kos és végleges intézkedések beveze-
tése szükséges az állatok egészsége, 
védelme érdekében. Ugyanis a te-
mesvári létesítménynek van olyan 
lakója, amelyet nem lehet elszállíta-
ni, azok ellátását pedig a felújítások 
idején is biztosítaniuk kell a gondo-
zóknak.

A temesvári állatkertben egyéb-
ként 46 állatfaj 261 egyedét gon-
dozták. A hét évvel ezelőtt Csehor-
szágból adományba kapott zebra 
belefulladt az állatkerti halastóba, 
és három évvel ezelőtt elpusztult 
egy másik zebra is. Tavaly ősz-
szel egy kóbor kutyákból álló fal-
ka megölte az állatkert mind a hat 
kenguruját, jelenleg pedig egy 

szarvasgida súlyos emésztőrend-
szeri betegségben szenved.

Dominic Fritz, Temesvár polgár-
mestere már tavaly novemberben 
felhívta a fi gyelmet arra, hogy az 
állatkertnek sürgős felújításra van 
szüksége. A létesítmény évek óta 
rendkívül alacsony költségvetésből 
gazdálkodik, az állatok élettere nem 
megfelelő, továbbá szakértői me-
nedzsmentnek kell megalakulnia a 
jövőben. Az elöljáró kifejtette, felve-
szik a kapcsolatot a testvérvárosok-

kal is, többek között a németországi 
Karlsruhével, valamint Szegeddel 
annak érdekében, hogy ezek a tele-
pülések is vegyenek át állatokat.

A temesvári állatkert szerepel a 
város turisztikai látványosságainak 
listáján, amelyet az Európa Kulturá-
lis Fővárosa cím elnyerésekor közzé-
tettek. A városvezetés a tervek szerint 
új koncepcióval, nagyobb területen 
nyitná újra az állatkertet, remélik ez 
megvalósulhat 2023-ig, amikor kultu-
rális főváros lesz Temesvár.

Elköltöztetik a temesvári állatkert lakóit

 » Piteşti-re, a 
temesvári állat-
orvosi egyetemre 
és Magyaror-
szágra is szállí-
tanak állatokat, 
59 egyedet a 
veresegyházi 
medveközpont 
vesz át.

Népviselet témájú 
ifj úsági pályázat

Kárpát-medencei népviseletek 
motívumait, formavilágát megörö-

kítő rajz- és alkotópályázatot hirdet a 
Hagyományok Háza nyitott műhelye 
óvodai és iskolai gyerekcsoportok, 
szakkörök és egyéni jelentkezők 
számára határon innen és túlról. A pá-
lyamunkákat május 7-én éjfélig várják 
postai úton vagy digitálisan, a legjobb 
alkotásokat virtuális kiállításon mu-
tatják be az érdeklődőknek – közölték 
a szervezők tegnap az MTI-vel. Az 
idei év témája a népviselet, amivel 
kapcsolódni szeretnének a hetvenéves 
Magyar Állami Népi Együttes jubi-
leumához, valamint a néptánc iránt 
elkötelezett gyerekeket szeretnék meg-
szólítani a Kárpát-medencében és a 
diaszpórában. A pályázaton csoportos 
munkaként várnak játékokat, egyebek 
mellett társasjátékot és memóriajáté-
kot, valamint összefűzött alkotásokat, 
például mesekönyveket, leporellókat 
is. Kiemelten ajánlják feldolgozásra 
a különböző női, férfi - és gyermek-
viseleteket, külön értékelik a helyi 
értékek bemutatását, feldolgozását, 
gyűjtését. „A pályázattal az ifj abb 
nemzedéket ösztönözni szeretnénk 
arra, hogy felmenőik családi ládái-
nak tartalmából is merítsenek ihletet. 
Másrészt az »Újítsd meg a viseletet!« 
jelmondattal szeretnénk motiválni 
a jelentkezőket, hogy tervezzenek 
népviselet ihlette, de új, a mai kor-
hoz illő, viselhető ruhadarabokat, 
kiegészítőket, ékszereket” – idézi a 
közlemény Farkas Rékát, a Hagyo-
mányok Háza nyitott műhelyének 
programszervezőjét. A pályázat rész-
letei a Hagyományokháza.hu oldalon 
olvashatók. (Hírösszefoglaló) A temesvári létesítmény évek óta alacsony költségvetésből gazdálkodik, az állatok élettere nem megfelelő




