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Zenés, irodalmi BARÁTSÁG-est

Budapesten, a Magyarországi Né-
metek Házának rendezvényter-
mében, nagy sikert hozo�  a két-
nyelvű, zenés irodalmi BARÁT-
SÁG-est 2012. szeptember 19-én.

Az est háziasszonya, Doris 
Zakel, a stu� garti székhelyű Kül-
földi Kapcsolatok Intézetének 
(ifa) budapesti kulturális mene-
dzsere köszöntö� e a vendégeket.

Mayer Éva felelős szerkesztő 
németül muta� a be a folyóiratot, 
beszélt a fontosabb állomásokról 
az elmúlt 18 évben, majd Hadzsi-
kosztova Gabi olvaso�  fel németül 
kortárs hazai német költők, Koch 
Valéria, Korb Angéla, Áts Erika 
és Michaelisz József verseiből, az-
után magyarul az alapító Ember 
Mária, majd Radevszky Teodor 
írásaiból. Hadzsikosztova egyedi 
stílusú, különleges hangzású da-
lait Eredics Dávid klarinét és sza-
xofon beté� el színesíte� e. Az est 
jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

Bajtai 

László 

felvételei

2009-ben a Sóskút 2000 Társaság Večernica hagyomá-
nyápoló néptánc csoportja azzal a céllal indíto� a út-
jára a szenior néptáncosokat érintő kezdeményezést, 
hogy, elsősorban a régióból, de távolabbi települé-
sekről is meghívja az idősebb korosztályt képviselő, 
hagyományápoló néptáncegyü� eseket. Alkalmat 
teremte�  arra, hogy bemutassák egymásnak tudá-
sukat, tapasztalatot cseréljenek, és további kapcsola-
tokat építsenek.

A minden év szeptember második szombatján 
megrendeze�  találkozón már sok tánccsoport be-
mutatkozo� , többek közö�  a Szárazág Litérről, a 
Hajtóka Tárnokról, a Forr-Más Százhalomba� áról, 
a Naprózsafa Diósdról, a Bíbor Válból, a Bot-lado-
zók Ürömről, a Rezeda Lovasberényből, a Marteni-
ca Budapestről, a Pátyi hagyományőrzők, a Vecsési 
Német Nemzetiségi Tánccsoport, sőt a 2011-es talál-
kozón egy Kuopioból érkeze�  fi nn szenior együ� es 
is részt ve� .

Az idén szeptember 8-án mutatkoztak be az 
együ� esek két-két tánccal. A nemzetiségi csopor-
tok saját népi kultúrkincsükből váloga� ak, így sváb, 
szlovák, bolgár táncokkal örvendezte� ék meg a 

közönséget. A többiek a Kárpát-medence táncaiból 
adtak elő szatmári, rábaközi, dél-alföldi, kalotasze-
gi, zempléni és Nyárád menti táncokat. A műsornak 
nagy sikere volt. 

A szervezők az elmúlt négy év során sok tapasz-
tala� al gazdagodtak. Kiderült, hogy általában az 
idősebb korosztályt képviselő együ� eseket nemcsak 
a néptánc iránti érdeklődés, hanem sok más közös 
vonás is jellemzi. Önfenntartóak, pályázatokból, 
tagdíjakból, önkormányzati támogatásokból, az szja 
1 %-ából, és sok-sok saját munkából tartják fenn ma-
gukat. Nagyon fontos, hogy ezek a közös érdeklő-
désű és kedvtelésű csoportok kiváló közösségeket 
alkotnak. A táncon kívül is szívesen vannak együ� , 
közös programokat szerveznek, és jól érzik magu-
kat egymás közt. A negyedik éve megrendeze�  né-
pes összejövetel bizonyítja, hogy van igény az ilyen 
jellegű találkozókra. Magukért, egymásért és legfő-
képp a néptánc szeretetéért táncolnak. 

Papp Sára

Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható.

„Száz lábon perdülünk, fordulunk…”
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