
Ancsel Éva magyar költő és filo-
zófus „Ahol elvesznek a tradíci-
ók, ott kilyukad az idő, és elpe-
reg a múlt” gondolatát választot-
ta mottójául az Udvarhelyszéki 
Népművészek Egyesülete által 
tizenötödik alkalommal tető alá 
hozott Szejke Szépteremtő Ka-
láka, ahol közel ötven fiatal első 
kézből sajátíthatja el népi mes-
terségeinket. 
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Az Udvarhelyszéki Népmű-
vészek Egyesületének tag-
jai úgy vélik, múlt nélkül 

nincs jelen, nincs jövő, így ha erre 
alkalom nyílik, szívesen vállalják 
fel tudásuk átadását az érdeklődő 
gyerekek, fiatalok számára. „Tud-
juk, ahhoz, hogy egy ember alko-
tóvá váljon, már gyerekkorában 
irányított nevelésben kell része-
sülnie. Látványosan fel kell kelteni 
az érdeklődését, észre kell vetetni 
vele a szépet, s úgy kell cselekvésre 
bírni, hogy az belülről jövő igény 
legyen. Ha a gyerek örül a kipró-
bált munkának, kedvet kap a to-
vábbi cselekvésre, alkotásra” – ma-
gyarázta Tifán Irén táborszervező. 
Mint mondta, az idei szejkefürdői 
népművészeti alkotótáborba nagy-
jából ötven udvarhelyszéki gyerek 
jelentkezett, hogy első kézből sa-
játíthassa el népi mesterségeink 
csínját-bínját.

A hagyományosan az Ikos- és 
Famos-villába berendezkedett kalá-
kára, táborba Székelyudvarhelyről, 
Máréfalváról, Lövétéről, Küküllő-
keményfalváról és Varságról érkez-
tek gyerekek, illetve egy Maros 
megyei faragócsoport is a vendé-
gük volt. „Kevés a fiú, az ilyen te-
vékenységek iránt a lányok inkább 
érdeklődnek” – állapította meg 
Tifán Irén, hozzátéve, az egyhe-
tes tábor vasárnap egy szakmai 
kirándulással kezdődött, mely 
során számos környékbeli falu-
ba látogattak el, népi mestersé-
geket űző szakembereket, népi 
motívumokat őrző épületeket 
felkeresve. Többek között egy 
gereblyekészítőnél is jártak, illet-
ve Farcádon Sándor Levente fes-
tő-faragó avatta be a gyerekeket 
szakmája titkaiba.

A szejkei alkotófolyamat hét-
főn kezdődött, az Udvarhelyszéki 
Népművészek Egyesületének a 
tagjai oktatóként segítették a kicsi-
ket: Bán Erzsébet és Lukács Andrea 
a népi hímzés rejtelmeibe avatta be 
a jelentkezőket, Zsigmond Endre, 
Tóásó Béla és Székely Lajos a fafa-
ragók munkáját egyengette, Si-
mon G. Anna, Jakacs Gyöngyvér, 
Kilyén Irma és Bán Bartos Tünde 
pedig a bútorfestőket tanította. 
Akit a csomózás, ostorfonás érde-
kelt, Bartók Piroskánál kellett je-
lentkeznie, a szövők pedig Kovács 
Anna székénél tolongtak. Ruszti-
kus ruhavarrásra Rigó Csilla ok-
tatta a kicsiket, a csuhéfonás „ta-
gozat” pedig Bálint Júliához tar-
tozott. Jónás Emese vezényletével 
sokan nemezeltek is, a népviselet-
készítés titkait pedig Fazakas Ág-
nestől és Lukács Enikőtől lehe-
tett elesni. Továbbá csipkeverést 
Berze Katalin oktatott, fajátéko-
kat Bedő Zoltánnal készítettek, 
a gyöngyfűzők Pál Andrea kezét 
figyelték, a fonás-horgolás iránt 

érdeklődők pedig Józsa Margittól 
első kézből sajátíthatták el a szak-
mát. „A gyerekek a gyökerekbe 
kapaszkodva teremthetnek újat, 
korszerűt, ünnepi és hétköznapi 
tárgyakat, olyanokat, amelyekkel 

mi is együtt kívánunk élni. Ugyan-
akkor az a tapasztalatunk, hogy 
akik megszeretik ezeket a tevé-
kenységeket, rendszeresen vissza-
jönnek a táborainkba. Olyanok is 
akadnak, akik itt nőttek fel, és bár 
még tanulók, már oktatnak. Az 
itt összegyűlt, népművészet iránt 
érdeklődő gyerekek, fiatal csapat 
azt bizonyítja, hogy nem aludt ki 
teljesen az őseink szorgalmából 
gyúlt láng, s a mi feladatunk ezt a 
lángot táplálni, fenntartani, mert 
a néphagyomány az, ami minket 
megkülönböztet más népektől. 
Minden kultúrának a néphagyo-
mány ad jellegzetes színt, karak-
tert” – osztotta meg gondolatait 
a táborszervező.

A rendezvényt az SZKA, a 
helyi és a megyei önkormányzat, 
illetve számos további szervezet, 
vállalkozás támogatásával sikerült 
tető alá hozni. A táborban készült 
alkotásokat a nagyközönség a júli-
us 18-án, hétfőn hat órakor a  Mű-
velődési Házban nyíló kiállításon 
tekintheti meg. 
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Kalákázó fiatalok. Nem aludt ki az ősök szorgalmából gyúlt láng fotó: máthé lászló ferenc
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> Újabb kiállítással bővült a szejkefürdői 
Borvízmúzeum kínálata. A székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeumban május 12-én 
Ásványok-Kőzetek-Kövületek címmel idő-
szakos természetrajzi kiállítás nyílt meg, 
amelynek a következő és egyben állandó 
helyszínéül a szejkefürdői Borvízmúzeum 
fog szolgálni. A múzeum tulajdonát ké-
pező Bányai János-hagyatékot Tóth Attila 
geológus szakszerűen leltározta, és a legértéke-
sebb ásvány-, kőzet-, valamint kövületdarabo-

kat kiállításra készítette elő. A kiállítás szerves 
részét képezi a Földtani séta Udvarhelyszéken 
című dokumentumfilm is, amelyet a kolozsvá-
ri Sapientia egyetem filmes szakemberei erre az 
alkalomra készítettek el. A Borvízmúzeumba 
„áttelepített” természetrajzi tárlat tökéletesen 
illesz kedik a kiállítóhely profiljához, hiszen 
ezál tal a látogatók nemcsak Székelyföld hid-
rológiai sajátosságait és az ehhez kapcsolódó 
tárgyi világot ismerhetik meg, hanem betekin-
tést nyerhetnek a térség geológiai rejtelmeibe 
is. A színvonalas kínálat biztosítása érdekében 
a szejkefürdői kiállítótér a közeljövőben újabb 

tárgyegyüttesekkel fog bővülni. Jelenleg a mú-
zeum épületének megközelíthetősége szinte 
ellehetetlenedett, hiszen a bekötőút minősége 
már a gyalogos közlekedést sem teszi lehető-
vé. A korábbi kavicsos járófelületet – a Borvíz 
Útja projekt keretében – legyalulták, de amint 
a közelmúltban kiderült, ez az útszakasz nem 
kerül felújításra. Sajnos a kedvezőtlen terepvi-
szonyok sok látogatót riasztanak el – tájékoz-
tatta lapunkat a múzeum vezetősége.

> Díszőrségváltás, kavicsok, időkap-
szula. Minden szombaton 18 és 19 óra között 

Székely Vörös Darabont Díszőrségváltásra 
kerül sor Székelyudvarhelyen a Székely Tá-
madt Várban. A szervezők mindenkit várnak 
a rendhagyó pillanatra: lehet fotózkodni a 
darabontokkal, a gyerekek megcsodálhatják a 
puskáikat, egy közel 300 éves ceremóniát lát-
hatnak élőben a helyiek és a turisták. Ugyan-
akkor nem mellékes, hogy alá lehet írni a 
darabont-emlékkönyvet, és kavicsot is lehet 
vinni az újjáépülő Székely Támadt Vár ma-
kettjéhez. A vendégek neve bekerül majd az 
építmény alapzatába egy időkapszulába – hív-
ták fel a figyelmet a szervezők. 

SzEjKE SzÉptErEmtő KAláKA

„Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő!”
XIV. VároSI SörfESztIVál

A folyékony 
kenyér hétvégéje  

Vasárnapig nemcsak sör fog folyni 
a székelyudvarhelyi minifocipályán, 
hanem három sztárvendéggel, to-
vábbi tíz zenekarral és két lemezlo-
vassal is előrukkoltak a szervezők, 
akik a haspártiakra gondolva egy 
főzőversenyt is tető alá hoznak.  

HN-információ

Tegnap este szabadtéri Retro 
Partyval vette kezdetét a Városi 
Sörfesztivál, ahol Dj Golyó a 

80-as és 90-es évek slágereit játszotta – 
ez volt tulajdonképpen a rendezvény 
nulladik napja, a minifocipályán pedig 
vasárnapig áll a bál. Szombaton és va-
sárnap délelőtt tizenegy órakor nyitják 
a kaput, illetve péntektől kezdődően 
mindennap délután öt órakor népesül 
be a színpad: pénteken az All Timers 
Band és a Face Today zenekar játszik, 
majd dj. Brny szolgáltatja a zenét. A 
pénteki sztármeghívott a Csillag szüle-
tik tehetségkutató verseny fiatal győz-
tese, László Attila lesz, aki a kritikusok 
szerint gyermeki bájával, kristálytiszta 
hangjával és ártatlan őziketekintetével 
nyerte el a nagyérdemű tetszését. A 
fesztivál szombati programja szerint 
öt órától az Orpheusz, a Dead Smile 
és a Party Cover Band lép színpadra, 
illetve izgalmas pillanatnak ígérkezik 
a Beatjocc, az ország első beatboxosa 
által levezényelt, szombatra meghir-
detett beatboxverseny is, melyre bárki 
benevezhet. A vetélkedőt követően Dj 
Sümecz rakja a talpalávalót. A sörfesz-
tiválozókat a szombati esti láz a V-Tech 
koncertjén fogja utolérni – a magyar 
könnyűzenei együttesnek térségünk-
ben is vannak rajongói. Vasárnap a 
Heaven’s Tear, a Gloomy Afternoon 
és a Cold Taste zenekaroké a színpad, 
és ekkor kerül sor a főzőversenyre is, 
melyre a fesztivál helyszínén várják a 
jelentkező csapatokat. Sztármeghí-
vottként a megasztáros Kökény Attila 
lép fel.  

A szervezők a kicsikre is gondol-
tak, számukra szombaton és vasárnap 
egy Gyerek Kuckót, egyfajta játszóhá-
zat rendeznek be. A rendezvényt meg-
előzően a szervezők a város óvodáit 
felkeresve fityingeket adtak a kicsik-
nek, így azok már pénzzel a tarsolyuk-
ban érkezhetnek a sörfesztiválra – a fi-
tyingeket pedig a kuckóban válthatják 
majd be. A vásárnap lesz a legmozgal-
masabb fesztiválnap: este egyfajta le-
vezetőként az Év Arca szépségverseny 
lányaiban gyönyörködhetünk. 

A gyerekek a gyökerekbe 
kapaszkodva teremthet-
nek újat, korszerűt, ün-
nepi és hétköznapi tár-
gyakat, olyanokat, ame-
lyekkel mi is együtt kívá-
nunk élni. Ugyanakkor 
az a tapasztalatunk, hogy 
akik megszeretik ezeket 
a tevékenységeket, rend-
szeresen visszajönnek a 
táborainkba. Olyanok is 
akadnak, akik itt nőttek 
fel, és bár még tanulók, 
már oktatnak. 


