
Üzenet Haza Erdélyben 

A program időpontja: 2018.03. 14-18. 
A program helyszíne: Székelyföld 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és erdélyi partnerei 
Érintettek létszáma: 1000 
 
Az Üzenet Haza művészei és a kiscsőszi „Bozót” Néptáncegyüttes tagjai együtt utaztak Erdélybe a 

Nemzeti Ünnep, március 15-e kapcsán. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiemelt feladatának 

tekinti a nemzeti kultúra értékének megtartását, erősítését, a magyar nyelvterületen. Kiemelt 

programunk a Hidak Magyar – Magyar Kulturális Programsorozat, mely a határon túl és a 

diaszpórában élő magyarok számára szervez programokat, lélekerősítő eseményeket. E program 

keretében valósítottuk meg utazásunkat, melynek szervezésében erdélyi partnereink is segítséget 

nyújtottak.  

A Székelyföld két kiemelkedő szervezete, a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes (László Csaba 

és László Lujza) és a székelyudvarhelyi Kékiringó Alapítvány (Both Aranka) mellett a marosvásárhelyi 

Világló Egyesület (György Attila) civil partnerként vett részt a szervezésben, kiemelt intézményi 

partnerünk és segítőnk az Udvarhely Néptáncműhely volt, melynek igazgatója, Orendi István 

személyesen szervezte előadásunkat, fogadásunkat. A székelyudvarhelyi felkérést a helyi 

Önkormányzatnak, személyesen Orbán Árpád alpolgármesternek köszönhetjük.  

Utazásunkat március 14-ére időzítettük, így március 15-én, a nemzeti ünnepen lehetőségünk volt 

szálláshelyünkről idejében elindulni Gyimesbükkre, ahol az Ezeréves Határ mellett, a Hősök 

Emlékművénél tekinthettük meg a helyi dalárda és az általános iskolások által összeállított felemelő 

ünnepi előadást. Az ünnep estéjén székelykeresztúri, rugonfalvi barátaink segítségével közös néptánc 

estet, táncházat szerveztünk Rugonfalván, a Faluházban. Az eseményre megfogadtuk a Szászcsávási 

Zenekart és meghívtuk a térség néptáncosait. A vendégek Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről 

és a környék falvaiból érkeztek. A muzsikát a szászcsávásiak mellett a velünk együtt utazó Zagyva 

Banda és vendég prímásai szolgáltatták. 

 

   

 



Március 16-án, a székelyudvarhelyi Színházban mutattuk be Üzenet Haza című előadásunkat, mely 

Egyesületünk egyik kiemelt műsora. Az előadás telt ház előtt zajlott, nagy sikert aratott a magyar 

közönség körében. A szervezők vendéglátása mellett az Udvarhely Néptáncműhely lehetővé tette, 

hogy rövid néhány órát eltöltsünk az együttes próbatermében, ahol rögtönzött táncház alakult ki a 

Néptáncműhely és a Kékiringó táncosainak részvételével. A Bozót Néptáncegyüttes és az Élő Forrás 

barátai ezen a napon Segesvár műemlék belvárosát látogatták meg. 

Március 17-én a kirándulók és az előadó-művészek szétváltak. A Bozót tagjai elzarándokoltak Orbán 

Balázs emlékművéhez, majd meglátogatták a parajdi Sóbányát, mely nagy élményt nyújtott 

számukra. Ezek után követték az előadókat, akik nap közben néptánc tanfolyamot tartottak a 

marosvásárhelyi Jazz Klubban, melynek tulajdonosa a magyar népi kultúra nagy pártolója. Az oktatás 

témájaként szatmári táncokat jelöltek meg a szervezők. A kezdők tyukodi, a haladók nagyecsedi 

táncokat tanulhattak délelőtt és délután. Este kilenc órakor kezdődött az Üzenet Haza előadás, mely 

a rendhagyó körülmények ellenére hatalmas érdeklődés mellett és nagy sikert aratva zajlott le. A 

műsort követően hajnalig tartott a Zagyva Banda táncháza.  

Az Üzenet Haza küldetése ismét teljesült, hiszen élményekben gazdagon térhettek haza a 

magyarországi előadók és kísérő csoportjuk, de az erdélyi magyar közönség számára is sikerült 

kulturális és lelki feltöltődést adni.  

Az előadói kör: 

Zagyva Banda, Dulai Zoltán prímás, Koncz Gergely prímás, Kubinyi Júlia énekes, Simon Gábor 

versmondó, Nagypál Anett, Gaschler Beáta, Kádár Ignác és Kovács Norbert táncosok. A technikát Jörg 

Tibor kezelte.  

   

 

 


