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Benépesülnek a színpadok
Csíkszeredában tartják az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozóját
• Csíkszereda ad ott-
hont ebben az évben 
az erdélyi magyar 
hivatásos néptánc-
együttesek legszín-
vonalasabb rendez-
vényének, az Erdélyi 
Magyar Hivatásos 
Néptáncegyüttesek 
Találkozójának. A ren-
dezvény alkalmával 
hat néptáncegyüttes 
lép színpadra, ezek 
előadásait a közönség 
élőben vagy online 
közvetítés által tekint-
heti meg.

ISZLAI KATALIN

M ájus 27–29. között szer-
vezik meg Csíkszeredá-
ban az Erdélyi Magyar 

Hivatásos Néptáncegyüttesek 
XV. Találkozóját. A vándorren-
dezvényt először 2000-ben tar-
tották meg, kezdetben négy 
táncegyüttes, a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes, az Udvar-
hely Néptáncműhely, a Három-

szék Táncegyüttes és a Maros 
Művészegyüttes részvételével, 
később csatlakozott hozzájuk a 
Nagyvárad Táncegyüttes, idén 
pedig a Bekecs Néptáncszínház 
belépésével hatra nőtt a résztve-
vő hivatásos néptáncegyüttesek 
száma – avatott be a részletekbe 
a témában tartott csütörtöki saj-
tótájékoztatón András Mihály, a 
szervező Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes igazgatója.

Három nap, hat előadás

A találkozót az az igény szülte, hogy 
az erdélyi magyar hivatásos nép-
táncegyüttesek tagjai azon túl, hogy 
egy esemény keretében betekintést 
kapjanak a többiek munkájába, 
szakmai megbeszéléseken találkoz-
hassanak. A hivatásos intézmények 
felváltva szervezik meg saját váro-
sukban a rendezvényt, amely egy-
ben egy hiánypótló szakmai fórum 

is Erdélyben. Az idei csíkszeredai 
rendezvényt két helyszínen, a Szak-
szervezetek Művelődési Házában és 
a Városi Művelődési Házban tartják. 
Utóbbi helyszínen a járványhelyzet 
és a kisebb befogadóképesség miatt 
nem fogadhatnak nézőket, a Szak-
szervezetek Művelődési Házában 
viszont igen, de csak fél házzal. A 
Háromszék Táncegyüttes előadá-
sának kivételével továbbá közvetí-
teni is fogják a fellépéseket a Har-

gita Nemzeti Székely Népi Együttes 
Facebook-oldalán. A rendezvény 
megnyitóját május 27-én tartják, ezt 
követi 16 órától a házigazda Erdély.
ma – Levelek Londonba című előa-
dása a Szakszervezetek Művelődési 
Házában, 19 órától pedig a Három-
szék Táncegyüttes lép fel a Városi 
Művelődési Házban. Május 28-án 
13 órától az Udvarhely Néptáncmű-
hely előadása következik a Városi 
Művelődési Házban, 19 órától pedig 
a Nagyvárad Táncegyüttes 
produkciója lesz látható a 
Szakszervezetek Művelődé-
si Házában. Május 29-én 13 
órától a Bekecs Néptáncszín-
ház adja elő produkcióját a 
Városi Művelődési Házban, 18 
órától pedig a Maros Művészegyüttes 
lép színpadra a Szakszervezetek Mű-
velődési Házában. A jegyek ára egy-
ségesen 25 lej, és munkanapokon 12–
15 óra között szerezhetők be a Városi 
Művelődési Ház jegypénztárában, de 
a www.bilete.ro oldalon is lehetőség 
van jegyvásárlásra, ahogy az előadá-
sok helyszínén, kezdés előtt egy órá-
val is. A rendezvény támogatója az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskeze-
lő, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a 
Csíki Sör Manufaktúra.

A találkozó programját a szervezők 
ismertették
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A világjárvány miatt tavaly elma-
radt a csűrszínházi események 

sorozata, de idén megpróbálják úgy 
megszervezni, hogy az előző évektől 
eltérően ugyan, de mégis színvonalas 
rendezvényeket kínáljon a közönség-
nek. Szélyes Ferenc, a Mikházi Csűr-
színházi Egyesület elnöke a Székely-
honnak elmondta, nem szeretnének 
teljesen leállni a rendezvényekkel, 
hiszen az a nézőknek és nekik sem 
jó, ezért jóval szellősebb programot 
állítottak össze. „A tavalyról elma-
radt gyümölcsfaültetést, székelyka-
pu-renoválást idén bepótoltuk, most 
a színházi előadásokat szeretnénk 
behozni a körülményekhez alkal-
mazkodva” – hangsúlyozta Szélyes, 
a Csűrszínház megálmodója és fő 
szervezője, mikházi származású ma-
rosvásárhelyi színész.

Folytatódó rendezvények

A terv szerint június 26-án este 7 
órától a Csűrszínházban Székely 
János Caligula helytartója című 
darabjának nyilvános főpróbáját 
tartják. A produkció a Mikházi 
Csűrszínházi Egyesület, a Spe-
ctrum Színház és a Csíkszeredai Pro 

Cultura Siculi Közösségi Társulás 
Egyesület, valamint a Maros Művé-
szegyüttes közreműködésével jön 
létre Kincses Elemér rendezésében. 
Helyfoglalás Szélyes Ferencnél le-
hetséges a 0744-394186-os telefon-
számon. Hogy mekkora közönség 
előtt fogják játszani, 50, 30 vagy 100 
százalékos nézőtér előtt-e, az a júni-
us végi járványügyi helyzettől függ 
– mondta a szervező. Június 27-én 
este 8 órakor a Bekecs Táncegyüttes 
lép színpadra a Csűrszínházban a 
Kereszt-úton című néptáncszínházi 
előadásával. Erre a 0746-856310-es 

telefonszámon lehet jegyet igényel-
ni. A júliusi program egyelőre füg-
gőben van, de amint tisztázódik, 
azonnal közzéteszik a szervezők, 
ugyanis színházi előadásokról van 
szó, de jelenleg még egyeztetnek, 
hogy melyik társulat vállal-
ná, hogy esetleg kevés 
néző előtt is fellépne. „A 
környékbeli színházakra 
gondolunk, hiszen a hatá-
ron túlról nem hívhatunk 
senkit a bizonytalanra” 
– tette hozzá Szélyes. Au-
gusztusban két programra is 
számíthatnak az érdeklődők: 7-én 
a Maros Megyei Múzeum megren-
dezi a Római fesztivált, majd 8-án 
a budapesti Hagyományok Háza az 
Erdélyi Hagyományok Házával és a 
Mikházi Csűrszínházi Egyesülettel 
közösen egy konferenciát rendez, 
amelynek a népművészet, a népha-
gyomány a témája. Este a tematiká-
hoz kapcsolódó színpadi előadással 
zárják a rendezvényt.

Színház, néptánc és konferencia a Csűrszínház programjában
• A Mikházi Csűrszínházi Napok szervezői ragaszkod-
nak az idei rendezvénysorozathoz, ezért a járványügyi 
szabályokhoz alkalmazkodva idén színházi előadással, 
néptánccal, konferenciával várják a közönséget.

Szélyes Ferenc: a tavalyról elmaradt 
faültetés idén megvalósult
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Online 
időpontfoglalás
Interneten is lehet időpontot 
foglalni a magyar útlevél és 
személyazonosító igazolvány 
ügyintézésére Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nál. Az online időpontfoglalás 
a magyar konzuli szolgálat 
időpontfoglalási rendszerén 
keresztül lehetséges, ami 
elérhető a főkonzulátus oldalán, 
az időpontfoglalás gombra 
kattintva, vagy közvetlenül 
a konzinfoidopont.mfa.gov.
hu címen. Emellett továbbra is 
működik a telefonos időpontfog-
lalás, a 0366–087000-s számon 
fogadják az ügyfelek hívását 
hétfőtől csütörtökig reggel nyolc 
és délután fél öt között, illetve 
pénteken 8-tól 14 óráig. Az on-
line rendszerben egyelőre csak 
útlevél és személyazonosító 
igazolvány ügyintézésére foglal-
ható időpont. Állampolgársági 
ügyintézésre, anyakönyvezésre, 
illetve egyéb közigazgatási vagy 
konzuli szolgáltatás igénybe-
vételéhez továbbra is telefonon 
lehet kérni időpontot.

• RÖVIDEN 




