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„Nagybőgőhegy” Borospatakán. A közös muzsikálás jelentett nagy élményt a résztvevőknek
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> Hagyományőrzők Vicén. Legényes 
táncverseny, valamint a női viseletet bemu-
tató vetélkedő jelentette a szombaton 16. 
alkalommal megtartott Vicei Hagyaték 
Néptánc- és Népdaltalálkozó fénypontját, 
amelyet Összetartozunk elnevezésű szór-
ványprogramja révén Hargita Megye Ta-
nácsa is támogat. Idén Óradna, Beszterce, 
Lakitelek, Bethlen, Szentes, Búza, Tacs, 
Szék, Almásmálom, Vice, Magyardécse, 
Ördöngösfüzes, Felőr, Teke, Szentmárton 
képviseltette magát, és fellépett a Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttes is. Utóbbi-
nak egyúttal elkezdődött az ezen a héten zajló 
mezőségi turnéja is, melynek során Virágom 

világom című műsorukat Bálványosváralján, 
Besztercén, Almásmálomban, Désen és 
Bethlenben mutatják be, és kézműves fog-
lalkozásokat, ének- és tánctanítást tartanak.

> Ifjúsági központot avattak Tusnád
fürdőn. Az önkéntességre és a környezetvé-
delemre épít a tusnádfürdői Vox Iuventutis 
egyesület, amely létrehozta a hét végén fel-
avatott Szent Anna Ifjúsági Központot. Az 
egyesület vezetői programjaik révén azt sze-
retnék elérni, hogy az iskolában kapott kötött 
oktatás és nevelés mellett a gyerekek, fiatalok 
egy nem formális oktatásban, nevelésben is 

részesülhessenek. Az egyesület máris több 
civil szervezettel kezdte el az együttműkö-
dést: az Accent Egyesülettel és a Polgár-Társ 
Alapítvánnyal létrehozták a Junior Rangers 
Klubot, amelynek az a terve, hogy a Sólyom-
követ övező Natura 2000-es védett övezetben 
tanösvényeket készítsen, útbaigazító táblákat 
szereljen fel, madáretetőket építsen. A Csíki 
Anyák Egyesületének is otthont nyújtaná-
nak, pszichológiai foglalkozást, relaxációs 
tréninget biztosítva a fiatal vagy várandós 
anyukáknak, a Zöld SzékelyFöld Egyesület 
segítségével pedig kiterjesztenék a tusnádi ré-
gióra is a szelektív hulladékgyűjtést.

Közös muzsikálások, a népze-
ne- és a néptáncegyüttesek, va-
lamint a táncházmozgalom jeles 
alakjainak részvételével zajlott 
az Erdélyi Táncházzenészek ha-
todik Találkozója Borospatakán.

HN-információ

Igazi örömünnep zajlott az el-
múlt hétvégén a Gyimesekben: 
hagyományos találkozójukat 

tar tották a táncházzenészek. „Örö-
münkre szolgált, hogy Kallós Zol-
tán megtisztelt jelenlétével, előadá-
sa jelentette számomra a rendez-
vény egyik csúcspontját” – mondta 

el Molnár Szabolcs szervező. A 
néprajzkutató péntek délután érke-
zett a találkozóra, ahol az addig ösz-
szegyűlt zenészek meglepetésként 
közös muzsikálással várták.

Ezt követően a nagy kalotaszegi 
muzsikusról, Fodor „Netti” Sán-
dorról emlékeztek meg, előadás- és 
dokumentumfilm-részletekkel mu-
tatva be a prímás életének legfonto-
sabb lépéseit. Anekdotákat mesélve 
nemcsak a zenész mindennapjaira 
tértek ki a résztvevők, hanem ki-
emelték azt a szakmai fejlődést és 
tudást is, amivel megajándékozta  
a táncházmozgalmat. A szombati 

nyílt napon értekezett Kallós Zol-
tán, aki előadásában, bemutatva 
gyűjtőmunkája legfontosabb lépé-
seit, elmondta: az ember csak akkor 
magyar, ha magyarul beszél, ma-
gyarul énekel és magyarul táncol.

Kovács István szobrászművész 
munkájának felavatását követő-
en a közös zenélés mellett a közös 
étkezés is külön örömforrás volt: 
ökörsütés közben többször felcsen-
dült a muzsika, ahogy egy-egy ki-
sebb csapat, egymást nem zavarva 
különböző helyeken húzta a tánc-
rendeket. Este a Háromszék Tánc-
együttes mutatta be Száz Évig című 
előadását, amit táncház, reggelig 
tartó mulatozás követett mintegy 
kétszáz ember részvételével. 

„A találkozót a Duna TV rögzí-
tette, két műsor is készül a rendez-
vényről, így mások is részesülhetnek 
abból a hangulatból és varázsból, 
amiben mi éltünk ez alatt a hosszú 
hétvége alatt” – osztotta meg élmé-
nyeit Molnár Szabolcs. A tegnap 
délelőtt a közös reggelié, az utolsó 
muzsikálásé, majd a búcsúzkodásé 
volt. „Öröm volt a közös muzsiká-
lás mindenki számára, ugyanakkor 
megnyugtató a tudat is, hogy van 
utánpótlás” – vallják a szervezők.

ÁTKölTözöTT a mEgyEi KönyvTÁr

Éppen csak elférnek
Ütemterv szerint haladnak a Kájoni 
János megyei Könyvtár dokumen-
tációs és művészeti részlegének 
költöztetésével a könyvtárosok. 
a felújítás alatt álló mikó-várból a 
Városháza termeibe költöző rész-
legek megnyitásának időpontjáról 
azonban még nem tudnak ponto-
sat mondani.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Éppen csak elfér a Kájoni János 
Megyei Könyvtár több mint 
80 ezer kötetet tartalmazó 

„költöző” állománya a csíkszeredai 
Városháza épületében kapott termek-
ben. A raktárak is zsúfoltak lesznek, 
de amint Kelemen Katalin könyvtá-
ros lapunknak elmondta, igyekeznek 
minél több kötetet a szabad polcos 
állományba elhelyezni, hogy köny-
nyen hozzáférhetők legyenek. 

A Mikó-várban eddig helyet 
kapott dokumentációs és művésze-
ti részleg teljes állománya átkerült 
már új helyére, a Városháza északi 
szárnyába. Kelemen Katalin azt 
mondja, a terv szerint haladnak a 
könyvek polcokra való helyezésével, 
a rendezés azonban sokkal hosz-
szadalmasabb munka, mint az ösz-
szecsomagolás – a könyvállományt 
ugyanis a raktári jegyzet szerint kell 
a polcokra felrakni. 

A gyerekkönyvtár egyelőre még 
a Mikó-várban látogatható, de nem-
sokára ott is sor kerül a könyvek ösz-
szecsomagolására. Az erre a célra szánt 
termeket május folyamán ürítik ki.

Kelemen Katalin nem tudott 
tájékoztatást nyújtani arról, hogy 
a dokumentációs és művészeti rész-
leg nyitásával megvárják-e a gyerek-
részleg átköltöztetését, vagy ahogy 
befejezik az állomány elrendezését, 
fogadják a látogatókat. 

6. TalÁlKozóJuKaT TarToTTÁK a TÁnchÁzzEnészEK

Megvan az utánpótlás

1941 köbméter faanyagot koboztak el

Közel 2000 köbméter faanya-
got koboztak el a hatóságok 
Hargita megyében az utóbbi 

másfél hónap alatt. A rendőrség, az 
erdészet, a vám- és pénzügyőrség, vala-
mint a környezetvédelmi őrség ápri  lis 
1. óta 1497 cégnél tartott ellenőrzést, 
és 49 esetben állapított meg bűncse-
lekményt, melyek közül a legtöbb 
erdészeti jellegű volt, továbbá 647 
kihágásra is fény derült – az akciók 
során összesen több mint félmillió lej 

értékben róttak ki büntetést és 1941 
köbméter faanyagot koboztak el. A 
Hargita megyei rendőrség adatai sze-
rint az egyik legjelentősebb adócsalást 
Maroshévízen tárták fel: egy nagyvá-
radi cég 23 vagon faanyagot próbált 
exportálni érvénytelen dokumentu-
mokkal. Egy csíkmadarasi cégnél 45 
köbméterrel több faanyagot találtak, 
mint ahogy a hivatalos iratokban sze-
repelt, Szentegyházán és Vaslábon ille-
gális rönkszállítmányt foglaltak le.

a legnépesebb kortársta-
lálkozót tartották a hétvégén 
Csíkszentdomokoson: 91 szé-
kely ruhába öltözött negyven-
éves vonult végig a felcsíki tele-
pülésen. Az ünnepségre a világ 
minden pontjáról hazatértek az 
elszármazottak, akiket a helybéli 
iskolások köszöntöttek ünnepi 
műsorral. Csíkszentdomokoson 
40 évvel ezelőtt, 1971-ben je-
gyezték a legtöbb születést, ab-
ban az évben 131 gyerek látott 
napvilágot.

Kallós Zoltán előadásá
ban, bemutatva gyűjtő
munkája legfontosabb 
lépéseit, elmondta: az 
ember csak akkor ma
gyar, ha magyarul be
szél, magyarul énekel és 
magyarul táncol.


