Fesztiválon jártunk Székelyudvarhelyen
Program helyszíne: Erdély, Székelyudvarhely
Program időpontja: 2019. április 24-28.
Program szervezője: Kékiringó Alapítvány
Érintettek száma: 1000 fő

Emlékezetes napokat töltött Székelyudvarhelyen és térségében az Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület által szervezett küldöttség. Egy busznyi válogatott néptáncossal utaztunk a Kékiringó
Alapítvány által szervezett fesztiválra. A Kiscsőszön működő Bozót Néptáncegyüttes tagsága az egész
Somló-Ság régiót képviseli, hiszen e terület településeiről verbuválódott. Ez a csoport fogadta maga
mellé a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes és a Dunántúl Népi Kommandó tagságának egy részét. A
fesztivál több részprogramból állt, melyek helyszínei is változtak. A résztvevők köre széles volt, hiszen
a sok helyi néptánccsoport mellett Felvidék, Ausztria, Délvidék és az Anyaország magyarsága is
képviseltette magát.
A csütörtöki napon több kulturális helyszínt látogattak meg a résztvevő együttesek. A közel kétszáz
fős kirándulócsoport Szejkefürdőn Orbán Balázs emlékhelyét látogatta meg, majd Szentléleken a
helyi iskola tanára mutatta be a Tájház értékeit. Korond bevásárló programját a hegyi falu, Pálpataka
meglátogatása követte. Ez a Falu Korondtól hat kilométerre, a havasokban található, elrendezése
tanyás jellegű, lakosai egykori korondi székelyek. Itt fogadott minket a falu kocsmárosa, Lőrintcz
Ágoston és családja, akik megszervezték, hogy az eltöltött órák emlékezetesek legyenek. Este nyolc
órakor elkezdődött a néptánc gála, melyen a fesztivál szereplői mellett a pálpataki Csezege
Néptáncegyüttes is fellépett. Különleges pillanatok voltak Hajas Ferenc táncai, hiszen egyedüli idős
adatközlőként lépett színpadra. A műsor a fából készült régi Kultúrházban zajlott, valódi falusi
miliőben. Az előadást zsúfolásig telt nézőtér ünnepelte, majd éjfélig tartó táncház következett.
Pénteken a délutáni órákban kezdődött a vendég néptáncegyüttesek és a meghívó Kékiringó közös
gálaműsora, mely az udvarhelyi Művelődési Központ színháztermében zajlott. Több száz néző
élvezhette a közel három órás gálát. Szombaton látványos zenés, dalos felvonulással kezdődött a
program, ahol a térség gyermek és ifjúsági néptáncosai is megjelentek, így a szereplők létszáma közel
háromszáz főre nőtt. A fesztivált ezen a napon is magas színvonalú gála zárta, amelyen – az előző
napokhoz hasonlósan – a Bozót Néptáncegyüttes és a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes is fellépett,
nagy sikert aratva. Az esti órákat fergeteges táncházi mulatságban tölthették a résztvevők. A székely
muzsikusok mellett a vajdasági Csalóka zenekar húzta a talpalávalót.
Köszönjük a szervezést és meghívást a Kékiringónak és személyesen Both Arankának, a tánccsoport
vezetőjének.

