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> Lovas túra a téli hadjárat útvonalán. 
Bem József tábornok 1848–1849-es erdélyi 
hadjáratára való emlékezés és emlékezte-
tés szándékával lovas túra indult augusztus  
20-án Kolozsvárról, a Szent Mihály-temp-
lomtól, az 1848–1849-es téli hadjárat útvo-
nalát követve. 

A lovascsapat tegnap érkezett Ok-
lándra, ahonnan a célállomás, Kéz di-
vásárhely felé lovagolnak tovább a huszá-
rok. Oklándon a polgármesteri hivatal 

előtti téren, a helyi fúvószenekar köz-
reműködésével, ünnepélyes fogadtatás 
keretében történt a díszkíséretváltás, a 
Hargita megyeieket a Kovászna megyei 
Szilaj Hagyományőrző Egyesület huszár-
jai váltották fel.

Egy nappal előtte a huszárok  a 
székelyudvarhelyi szoborparkban Bem 
tábornok mellszobránál rótták le kegye-
letüket. 

A téli hadjárat emlékére kétévenként 
szerveznek lovas túrát a hagyományőrző hu-
száregyesületek.

A nyári szünetet követően, augusz-
tus 22-én az Udvarhely Táncmű-
helynél is elkezdődött az új évad. 
Négy plusz egy új produkcióval ruk-
kolnak elő, és lesz Össztánc ősszel, 
illetve Tánc Tavasza is. Házuk tá-
járól rossz hír, hogy egyik alapem-
berük, Antal József bejelentette: 
visszalép a színpadi élettől. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Idén rövidebbre sikeredett a vaká-
ció az Udvarhely Táncműhely tán-
cosai számára, ugyanis már a múlt 

évad utolsó heteiben egy új produkció 
gyakorlásába kezdtek: Juhász Zsolt, 
magyarországi koreográfus, a Duna 
Művészegyüttes vezetője irányításával 
már júniusban hozzáláttak a Ködből, 
csöndből munkacím alatt futó előadá-

suk összeállításához, amelynek bemu-
tatóját szeptember 22-én tartják. 

József Attila-versekre
támaszkodó bemutató
Legújabb táncszínházi produkció-

juk József Attila-versekre támaszkodik. 
A Ködből, csöndből stúdióelőadás 
lesz, a nézők tehát újból testközelbe 
kerülnek. Miklós Levente, a társulat 
igazgatója lapunknak elmondta, két 
produkciót átmentettek a múlt évad-
ból. A gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színházzal közösen színre vitt, 
Bozsik Yvette rendezte Az óra, ami-
kor semmit sem tudtunk egymásról 
előadásuk is műsoron marad. Ezt tur-
néztatják is, magyarországi fellépéseik 
lesznek, illetve szeptember 30-án a 
gyergyószentmiklósi Kollokviumot is 
ezzel nyitják. Ugyanakkor az elmúlt 

évad egyik sikerdarabját, a Furik Rita 
rendezte Varázséneket is tovább játsz-
szák. Továbbá lesz egy olyan bemu-
tatójuk, amelyben egyfajta egyéni 
előadásra tesznek kísérletet: három 
táncosuk közös saját műsorban kore-
ográfusként is bemutatkozik. Az ezt 
követő előadást áprilisra tervezik, a 
sepsiszentgyörgyi M-Studió művészeti 
vezetője, Urai Péter segítségével kon-
takt táncszínházi előadást mutatnak 
be. Érdekes kísérlet lesz ez is, ugyanis 
egy irodalmi művet mutatnak be. A 
műfaj nem áll távol az M-Studiótól és 
vezetőjétől, ők korábban már a Ham-
letet vagy a Rómeó és Júliát is eltán-
colták. A legújabb évadban is lesz 
gyerekelőadás, ezúttal népmeséket 
adaptálnak, és Ivácsony Lászlót 
igyekeznek felkérni a rendezésre. 

„Minél több műsort”
A 2011–2012-es idényben te-

hát öt előadással rukkol elő az Ud-
varhely Táncműhely. 

– A táncegyüttesek általában éven-
te egy új előadást terveznek, ugyanis 
sokkal több idő kell elsajátítani egy 
új tánctechnikát, mint mondjuk egy 
szöveget megtanulni, ám mi nem 
elégszünk meg kevés műsorral, ezért 
minél többet szeretnénk létrehozni 
– közölte Miklós Levente, majd úgy 
összegezett, hogy az idei évadjuk stú-
dió-jellegű és kísérleti lesz. Rossz hír a 
táncműhelytől, hogy megcsappant az 

amúgy is kis létszámú, tíz táncosból 
és négyfős kisegítő személyzetből álló 
társulat személyzete: egyik alapembe-
rük, Antal József úgy döntött, idéntől 
visszavonul a színpadtól, így új dara-
bokban már nem is kapott szerepet. 
Pótlása nem egyszerű, tavaly is próbál-
koztak új emberek toborzásával, ám 
nincs bőség profi táncosokból, illetve 
az ötszáz lejes kezdő fizetés is sokakat 
elriaszt. Miklós Leventétől azt is meg-
tudtuk, hogy idén nem gondolkod-
tak bérletrendszerben, előadásaikra a 
produkciókat megelőzően lehet majd 
jegyet váltani. 

Lesz Össztánc
és Tánc Tavasza
A legfrissebb évadban is lesz Össz-

tánc ősszel és Tánc Tavasza. Előbbi no-
vember 3. és 5. között zajlik, és a népi 
tánc és kultúra körül forog, immár 
harmadik éve. Úgy tervezték, az Össz-
tánc ősszel rendezvényt a Kárpát-me-
dencei magyar nép táncegyüttesek ta-
lálkozójává bővítik, ám pályázataikat 
az anyaországban, a Bethlen Gábor 
Alapnál visszautasították, így az idei 
rendezvény hazai együttesek részvéte-
lével zajlik, és a hagyományos vonalat 
követi majd. A Tánc Tavasza hatodik 
kiadásához érkezett, májusban tartják, 
és ezúttal is gazdag programkínálatot 
álmodtak a szervezők, többek között 
a Szegedi Kortárs Balett és a Győri Ba-
lett társulatokkal tárgyalnak. 

hirdetés

KísérLeTi évAd

Antal József távozik a táncműhelytől
Az UeKe reNdezvéNye 

IX. Hargita
teljesítménytúra 

Az erdélyi Kárpát-egyesület szé-
kely udvarhelyi Osztálya (ueKe) 
szep tember 3-án, szombaton kilen-
ce dik alkalommal rendezi meg a 
Har gita Teljesítménytúrát.

hN-információ 

Az idén is három távon – 45, 
25 és 10 km – írtak ki túrát. 
Mindhárom esetben a bene-

vezők a kalibáskői menedékháztól 
indulnak, és ugyanoda is érkeznek 
vissza. A 45 km-es táv idén először 
érinti mind a négy Hargita-csúcsot: a 
csicsói, madéfalvi, rákosi és madarasi 
csúcsokat. A 25 km-es táv látványo-
sabb, mint a tavaly volt, mivel felmegy 
a Bagoly-kőre. A 10 km-es távról azt 
kell tudni, hogy akárcsak a korábbi 
években, követi a tanösvényt, ám ki-
megy a völgy fölötti sziklára, ahonnan 
szép kilátás nyílik Kirulyfürdőre. A 45 
km-es távnál a szintkülönbség 1800 
méter, és legtöbb 13 óra alatt kell tel-
jesíteni. A 25 km-es távnál 1100 mé-
teres össz-szintkülönbség van, amelyet 
8 óra alatt kell ledolgozni, a 10 km-es 
táv esetében pedig 300 méteres szint-
különbség, és a menetidő 3 óra. A 
résztvevőket péntek délutántól várják 
a menedékház előtti buszmegállóban, 
ahol parkolási lehetőség is van.

A 45 km-es túrát 7–8 óra között, 
a 25 km-es túrát 8–9 óra között, a 10 
km-es túrát 10–11 óra között indítják. 
Nevezési díj 20 lej, EKE-tagoknak 10 
lej, igazolt turistaszervezet tagjainak és 
diákoknak 15 lej. A túrán résztvevők 
a kalibáskői menedékház közelében 
sátorozhatnak díjmentesen és a me-
nedékházban is van szálláslehetőség. 
A szállásigényt a 0726–107001-es 
telefonszámon Bencze Tibornál lehet 
bejelenteni, e-mail cím: benczetibor@
yahoo.com. Induláskor minden túrá-
zó térképvázlatot és az részletes útle-
írást kap. A terepen jól használható a 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó Erdély 
Hegyei sorozatának 18-as számú, a 
Hargita-hegységről kiadott útikönyve 
és térképe. A túra alatt a résztvevők 
szendvicset, gyümölcsöt és teát, érke-
zésnél meleg vacsorát kapnak. Iratkoz-
ni az indítás időpontjáig a helyszínen 
lehet, de előre is be lehet jelentkezni 
az ueke@ueke.ro e-mail címen vagy a 
0743–982061 (Kovács-Kendi Lehel), 
illetve 0745–147598-as (Kiss Tibor) 
telefonszámokon. A GPS-trackek és 
a térképek letölthetők a www.ueke.ro 
oldalról.

Tömbházátadás, járdaátvétel. Ma délben fél kettőkor adják át 
a székelyudvarhelyi hőszigetelt tömbházakat. A Mihail Kogăl niceanu utca 
6-os tömbháznál zajló eseményen jelen lesz Bunta Levente polgármester, 
valamint a kivitelező Viaduct Kft. képviselői. Szintén ma, 14 órától a felújí-
tott kadicsfalvi Küküllő-hídtól a Rét utcáig terjedő járda átadására, átvéte-
lezésére is sor kerül.  fotó: balázs attila


