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„Váltsuk meg egész Erdélyt”
Együttműködési lehetőségek kereséséről szóló konferencia vezette be a fesztivált
• Családias hangulat-
ban indult a tizennyol-
cadik Míves Emberek 
Sokadalma Székelyud-
varhelyen. A nulladik 
napon a partnerszer-
vezetek, egyesületek 
mutatkoztak be, majd 
konferenciát tartottak 
Az együttműködés 
mint a megújulás és 
fennmaradás lehetősé-
ge címmel.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A konferencia pénteki nyi-
tányaként Czirjék Katalin 
fesztiváligazgató, vala-

mint Bartalis Izabella, a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrás-
központ vezetője és Pálfi  Kinga, 
Székelyudvarhely alpolgármestere 
köszöntötte a fesztiválon részt ve-
vő alkotóműhelyeket, egyesüle-
teket. Bemutatkoztak továbbá az 
esemény erdélyi és magyarországi 
partnerszervezetei. Antal Lóránd 

szenátor nem tudott szemé-
lyesen jelen lenni a megbe-
szélésen, de videóüzenetet 
küldött, amelyben elmond-
ta: miután sikerült elérni, 
hogy igen nagy parlamenti 
többséggel megszavazzák 
a kézművestörvényt, az 

alkotmánybíróság azt pro-
cedurális okokra hivatkozva alkot-
mányellenesnek nyilvánította. A 
politikus üzenetében tárgyalásra 
hívta a kézműves-egyesületeket, 
hogy a szeptemberi szesszió előtt 
közösen egy új törvénytervezetet 
dolgozzanak ki. Ebben fi gyelembe 
vennék az alkotmánybíróság meg-

jegyzéseit, hogy elkerüljék az újabb 
visszautasítást, és a tervezetet leg-
később tavaszig be lehetne nyújta-
ni, tette hozzá a szenátor.

Kis lépések
a nagy összefogásért

Nehéz együttműködésről beszélni, 
amíg számos esetben hiányoznak 
például a népviseleti elemekről vég-
zett alapkutatások is, mondta Veres 
Emese Gyöngyvér néprajzkutató. 
„A saját berkeinkben először ki kell 
találnunk, hogy mit akarunk, utá-
na jöhetnek az együttműködések”, 
tette hozzá. Konkrét javaslatként 
a résztvevők hozzájárulását kérte 
a magyarországi Egyházaskozári 
Csángó Ház berendezéséhez, mű-
ködtetéséhez. Hozzátette, segíteni 
kell azokat a kézműveseket, akik-
nek nincs táji kötöttségük, vagyis a 
más tájegységek stílusjegyeit, motí-
vumait is elsajátítanák.

Együttműködés,
nem piaci verseny

Foszner-Korodi Ildikó, a Transylva-
nian Art and Trade Egyesület elnö-
ke Milyen túlélési lehetőségei van-
nak a civil kezdeményezéseknek? 
címmel tartott vitaindító beszédé-
ben vázolta, az egyesületet kény-
szer-, illetve szükséghelyzet hozta 
létre, mert sok kézműves nem jogi 
személyként tevékenykedik, nekik 
igyekeznek segíteni, hogy terméke-
iket vásárokra vihessék. Az egyesü-
let indította 2019-ben a rendkívül 
népszerűvé vált Angyalkaraván 
házaló karácsonyivásár-sorozatot, 
melynek során három hét alatt öt 
városban tartottak vásárt. A részt 
vevő kézművesek között nem volt 
szó konkurenciáról, ez is bizonyítja, 
hogyan lehet közös érdekek mentén 
építkezni. Az együttműködés nem 
utolsósorban rendkívül költség-
hatékony lehet, mondta továbbá 

Foszner- Korodi Ildikó: például ha 
egy vásárba a standokat, hango-
sítást és egyéb infrastrukturális 
kellékeket a résztvevők vagy civil 
szervezetek hozzák, az jelentős 
megtakarításokat eredményezhet.

Sokan mikro- vagy kis közös-
ségekben gondolkodnak, mondta 
a felszólalásokat követő vita során 
Czirjék Katalin fesztiváligazgató. 
„A civil szervezetek általában azon 
törekvésből jönnek létre, hogy vált-
suk meg a világnak egy kis szegle-
tét, de mi gondolkodjunk másképp: 
váltsuk meg egész Erdélyt” – hang-
súlyozta. Tapasztalatai szerint ez 
a koncepció működik, például az 
Angyalkaraván esetében, és ez a 
járható út az összefogásra. A fesz-
tiváligazgató szerint a hatékony 
együttműködéshez elengedhetet-
len a változatosság, vagyis minél 
több tevékenységi körben működő 
szervezetek csoportosítására van 
szükség.

Egész hétvégén folytatódott

A fesztivál szombaton és vasárnap 
is folytatódott. A megnyílt vásári 
standok, valamint alkotóműhelyek 
minden korosztályt mesterség-
bemutatókkal vártak a hétvégén. 
A szervezők szerint a családias 
hangulatú fesztivál a látogatókat 
tevékeny résztvevőkként fogadta, 
hiszen az ott bemutatott ritka népi 
mesterségek fortélyait ki is lehetett 
próbálni. A sokadalomban számta-
lan kézműves-foglalkozás zajlott, 
emellett divat- és hadi bemutatók, 
népi játékok, vetélkedők, néptánc-
előadások is voltak. Továbbá érde-
kesség, hogy mesélő személyeket 
lehetett kikölcsönözni. Az idei 
MES-re elsősorban helyi népi mes-
tereket hívtak, de érkeztek alko-
tóműhelyek, egyesületek, előadók 
Magyarországról is.

A sokadalomban számtalan 
kézműves foglalkozást, 
bemutatót, vetélkedőt 
és néptáncelőadást tartottak

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

H I R D E T É S




