
síki területi népdalvetélkedőt hirdet a Tiszta 
Forrás Alapítvány iskolásgyermekek számára 
2010. november 11. és 25. között. A Csak tisz-
ta forrásból népdalvetélkedőn elsősorban he-

lyi anyagot kérünk a versenyzőktől. A fiatalok, korcsoport-
tól függően, 10–20 népdallal kell készüljenek. A verseny 
során elsősorban a tiszta, csengő hang, a szép hangszín, 
a listán szereplő népdalok értéke és nem utolsósorban az 
előadásmód hitelessége, meggyőző ereje érvényesül majd.

Az idén is meghirdetjük a népdalcsoportok versenyét. A 
6–8 tagú csoportok egy maximum 5–6 perces népdalcsokrot 
kell előadjanak. Az előadás során a fenti szempontokon kívül a 
csoport egységes előadásmódja is érvényesülni fog. A jelentke-
zési listán az összeállított csokor népdalainak kezdősorai, vala-
mint ezen felül további 10 népdal kezdősora kell szerepeljen.

Kategóriák és repertoár:
Egyéni verseny:

a) I–IV. oszt.: 10 népdal
b) V–VIII. oszt.: 15 népdal
c) IX–XII. oszt.: 20 népdal

Népdalcsoport:
a) I–IV. oszt.: 10 népdal + a népdalcsokor
b) V–XII. oszt.: 10 népdal + a népdalcsokor
c) IX–XII. oszt.: 10 népdal + a népdalcsokor

A népdaloknak legalább fele legyen helyi dal. A listáról 
két éneket kell előadni: egyet a versenyző választ és a zsűri 
egy másikat. A csoportok az összeállított népdalcsokrot, 
valamint a listára felírt további dalok közül a zsűri által ki-
választott népdalt kell elénekeljék.

Ajánlott anyag a felkészülésre: igényelhető a szerve-
zőktől helyszíni tanulmányozás és esetleges fénymásolás 

(kottaanyag), illetve másolás (hangzóanyag) céljából: 
Antal Rozália (0744–558544), Szalay Zoltán (0752–
855308).

Lebonyolítás: Kétfordulós verseny; a döntőben kor-
csoportonként az elődöntők legjobbjai vehetnek részt.

Zsűri: Népzenével, népdallal foglalkozó szakemberek.
Díjak: Az elődöntők résztvevői részvételi oklevelet, a 

döntő nyertesei oklevelet és más díjakat kapnak.
Helyszínek, időpontok:
Elődöntők:
Gyimes: felsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 

Gimnázium: november 11., 15 óra
Alcsík, Kászon: csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre 

Szakközépiskola: november 14., 16 óra
Gyergyó: gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimná-

zium: november 15., 14 óra
Felcsík: csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola: 

november 15., 17.30 óra
Csíkszereda és Oldalcsík: Gyermekek Háza (Csíksze-

reda, Taploca u. 20):  november 18., 15 óra
Döntő: Csíkszereda: Márton Áron Gimnázium, dísz-

terem: november 25., 15 óra.
Jelentkezni az elődöntők helyszínén egy előre kitöltött 

jelentkezési ívvel kell, amelyet az iskolák titkárságáról vagy 
a szervezőktől lehet igényelni (e-mail: zszalay@hr.astral.ro). 
Indokolt esetben a helyszínen is kitölthető.

Támogatók: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda Ön-
kormányzata, Communitas Alapítvány.
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ár hat éve ostromoltuk a khaki színű egyen-
ruhák megyei fellegvárát tisztelettel, minden 
évben, kitöltve útlevélkéréseink kicsi, közepes 
és nagy űrlapjait, hogy kölni barátnőm négy-

száz márkájának – ami a Nemzeti Bank egyik számláján 
csücsült (Fenét csücsült! Biztos forgatták, aztán kamat nél-
kül, ímmel-ámmal, kezelési költséget is levonva ideadták) –, 
valamint évente megújított meghívólevelének birtokában 
utazzunk Magyarországon és Ausztrián át Németország 
irányába. Minden nyár elején jött a posta: nem és újra nem, 
és addig nem, míg egyszer fel nem mérgelődtünk, és azt 
nem mondtuk:

– Ide a pénzt!
Mintha az csak úgy ment volna. Egyetlen márka, fo-

rint, penny sem lehetett román állampolgár birtokában. 
Dutyi járt érte, akár a külföldön vásárolt és az országba 
becsempészett aranyért, vagy Erdély történetéért! Vi-
szont el lehetett vásárolni a valutát a Shopban, azaz az 
Országos Turisztikai Hivatal szállodáiban működő, a 
külföldi vendégeiknek fenntartott üzletben, ahol olyan 
árut láthattunk, mint amilyet… ma minden üzletben 
kaphatunk: Kent cigarettát, Toblerone csokit, Wiener ká-
vét, Sztalicsnaja vodkát, Metaxa konyakot, skót whiskyt. 
Külföldi rokonok, ismerősök pénze itt alakult át rengeteg 
pecsétes papír kíséretében enni-, inni- és füstölnivaló-
ra. Egy-egy ilyen tranzakció után a szigorú törvény még 
szigorúbb urai nyugodtan alhattak: a valuta visszatért az 
állam bugyellárisába, a határon elkobzott, külföldről szár-
mazó árut eladták, a hiánycikkek kimentek a feketepiacra 
és jó summákat fiaztak a kispénzű rokonoknak. Mindenki 
jól járt! Jó a kávé, kell a pia, Ceaușescu, Románia! A stá-
tusszimbólummá vált fogyasztási cikkek aztán „csubuk”, 
kis figyelmesség formájában, fehér csomagolópapírba 
bújtatva orvosok, hivatalnokok, útlevél-intézők, válóper-

lebonyolítók, kitelepedés-rendezők, felvételin protekciót-
szerzők, katonaságot elviselhetőbbé tevők és ki tudja még 
kinek a birtokába kerültek, hálánk jeléül. 

Én is kaptam néhányszor a végzős osztályoktól hasonló 
eredetű ajándékokat. Eszem ágában sem volt visszautasíta-
ni, pedig akkor már komoly kampány indult a tanügyi „kor-
rupció” ellen. Tilos volt ajándékot elfogadni nők napján, év 
végén és ballagáskor. Az egyik főtanfelügyelő megvadulva 
verte a tanári gyűlés asztalát: tudomása van arról, hogy 
végzős diákok ajándékra gyűjtenek kedvenc tanáraiknak. 
Egy klasszikus dráma kiveresedett arcú hőse állt előttünk: 
a párthűség és kötelesség vívódott benne a magánember ér-
zelmeivel, mert végzős lányka papája volt. De győzött benne 
a vakbuzgóság. Kár, mert akkor már mindegyik fejes szé-
ke állandóan inogott. Pártpolitikai taktika volt a „rotirea 
cadrelor” – vagy ahogy mi neveztük, a „káderringlispiel”, 
sakk-nyelven „lócsere” –, enyhébb lisztbefújás esetén a fel-
felé buktatás. Magyar vezetőnek pedig kár volt a benzinért 
buzgóbban agitálni, mert akkorra a két székely kirakatme-
gye vezetői és a Magyar Dolgozók Tanácsának talpnyalói 
meggyőzték már a nemzetközi fórumokat a pártvezetés 
bölcs nemzetiségpolitikájáról. Jöhetett a bűvös tollvonás, 
és hipp-hopp lecserélték a két megye magyar párt- és köz-
igazgatási vezetőit, érdemeikre való tekintet nélkül, messzi-

ről hozott románra. Az említett káder is katedrára került, 
aztán gyorsan elfelejtette visszautasítani a végzősöktől ka-
pott ajándékot, a konyakot, kávét, cigarettát.

Szóval úgy döntöttünk, hogy színes tévét vásárolunk 
a Shopban, az ott dolgozó hölgy elsuttogott jó tanácsát 
megfogadva. Mivel a valutánk nem volt elég ehhez, felét 
tévére, felét kávéra fizettük. A kávét elfeketéztük, az így 
befolyt összegből kipótoltuk a tévé árát, és még marad-
tunk is valamivel.

Vásárlásunk hírére minden barátunk rajtunk röhö-
gött: Ugyan, mit fogtok színesben nézni?!

A Megéneklünk Románia Fesztivál VII. kiadásán 
Hargita megyében 52 ezer műkedvelő vett részt – min-
den megyénkbeli lakos évente 25 kulturális rendezvé-
nyen vett részt kötelező módon –, így a kucsmás-kendős 
kétfejű pártvezetés elégségesnek találta a „minunatul și 
talentatul nostru popor” művelődési lehetőségeit, és… 
kétórásra szabatta az egyetlen tévécsatorna adásait! Eb-
ből egy óra legalább róluk szólt, a többi pedig megéne-
kelte Romániát. Nálunk mindezt színesben!

Elcrom nevű, hazai gyártmányú készülékünkön azt 
is láttuk – és el is meséltük másoknak –, milyen színű 
nyakkendőben tartotta többórás expozéját a Lánglel-
kű hazafi, milyen szinű kosztümjéhez milyen erszényt 
szorított térdei elé a Tudósnő. Ott ültünk négyesben a 
családi kanapén, és jobb híján úgy néztük az agrár vagy 
ipari témájú román filmeket színesben, mint Lope de 
Vega vígjátékait. Tíz perc múlva már kitaláltuk az egész 
cselekményt, tudtuk, mikor mit fog mondani az építőte-
lep mérnöke, a gyár párttitkára, az agronómus, a falura 
helyezett végzős lány. Előre megsaccoltuk a konfliktu-
sokat, a befejezést, s ha ezek bejöttek – és persze, hogy 
bejöttek! –, akkor vidáman zártuk a dobozt tíz órakor, 
és mentünk jó könyveket olvasni!

Szürke valóság 
színes képernyőn
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Csak tiszta forrásból
XIII. Csík vidéki népdalvetélkedő szabályzata, programja

A közösség tízesre 
vizsgázott

tizenötödik Botorka Néptáncfesztivál hely-
színe volt Balánbánya az elmúlt hétvégén. 
Több mint 300 vendég érkezett a városba a 
rendezvényre. A vendégek elszállásolására és 

étkeztetésére összefogott a balánbányai magyar közösség. 
Kisebb-nagyobb csoportosulások, kis közösségek, cégek, 
magánszemélyek segítettek, hogy a minden évben nagy-
nagy gondot okozó és nagyon sokba kerülő étkeztetést 
megoldjuk.

A táncosok meg is hálálták a gondoskodást, fergeteges 
gálaműsort adtak a zsúfolásig telt kultúrotthonban. A há-
rom nap közös munkájának eredményét értékelte is a kö-
zönség, vastaps hangzott el minden bemutatott produkció 
után. Megható pillanatoknak voltunk tanúi, amikor a szép 
számban jelen levő csíkszentdomokosi adatközlő táncosok 
végignézték a Kiknek szelleme fölöttünk vigyáz című ko-
reográfiát, amely főhajtás a néhai idős táncosok előtt, akik-
től a táncörökséget kapták fiataljaink.

A felcsíki táncok mellett gyimesi, kalotaszegi és horto-
bágyi táncokat mutatott be a 15 meghívott együttes több 
mint 300 tagja.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez, a közösségnek, támogatóknak, valamint a ren-
dezvény társszervezőjének, Hargita Megye Tanácsának.

Mihály Csaba,
a Botorka Művelődési Egyesület elnöke


