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Hírek a Székely Házból, a Szövetség munkájáról:
2010. január 10-én tartottuk éves küldöttgyűlésünket Vaskúton, melyen két új tagegyesülettel gazdagodtunk:
tagjaink között köszönthetjük a székelykevei (Skorenovac) TINET Ifjúsági Egyesületet és a bonyhádi Sárga
Tulipán Néptánc Egyesületet. A vaskúti tagegyesületünknek és minden segítőnek ezúton is köszönjük a segítségét
és a családias hangulatú vendéglátást!

2010. január 24-én háromtagú küldöttség utazott a szlovákiai
Stubnyafürdőre, ahol aláírásra került az idei fesztivál együttműködési
megállapodása. A Szövetséget képviselte Márton István alelnök, Illés
Károlyné, Osipowicz Stanislav.
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2010. február 22. és 24. között Szövetségünk vendégül látta a „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi
Folklórfesztivál főszervezőjét, a Lengyelországból érkező Zbiegnew Kowalski Urat és a jastrowie-i művelődési
ház igazgatóját. Az operatív munka során került véglegesítésre az utazó csoportok megnevezése, a
létszámkeretek, a fesztiválkatalógus anyaga, az egyes helyszínekkel kapcsolatos változások.
2010. február 19-20. Szövetségünk a tavalyi évben sikeresen pályázott a Civil Segéd Szervezetfejlesztési
programra. E pályázat keretében valósult meg a stratégiát előkészítő műhelytréning, melyen elnökségi tagjaink
vettek részt és fogalmazták meg szervezeti jövőképüket, alapértékeiket, valamint a szövetség külső és belső
környezetelemzését. A csoportmunka következő állomása a stratégiai irányok és célok megfogalmazása, a
prioritások meghatározása lesz a cél. A munka további eredményei nyomon követhetőek lesznek honlapunkon.

2010. február 28-án a TM ÁMK szervezésében a Művészetek Palotájában mutatkozott be Tolna megye kultúrája
a Cifra Palota c. rendezvény keretében. A tolna megyei népcsoportok három autóbusszal utaztak fel a fővárosi
rendezvényre. A részvételre meghívást kapott Szövetségünk által képviselt bukovinai székelység is.
Népcsoportunkat 6 pár hagyományőrző táncosunk (Fekete Etelka, Radák János, Sebestyén Miklós, Sebestyén
Emese, Sebestyén Tamás, Varga János, Vargáné Dávid Mónika, Dömény Anita, Biszak Dénes, Lantos László,
Lantosné Dimén Anita), a szövésbemutatót tartó, Kercsó Erzsébet szövőszakkörös, Sebestyén István mesemondó,
népdalénekes és a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként pedig Beréti István fafaragó, népi iparművész
képviselte.

A Székely Ház tájszobája révén kapcsolódott a Völgységi Múzeum tanösvény-programjához, melynek keretében
márciusban több száz, az ország más-más vidékéről érkező diák tekinti meg a Székely Ház szövőműhelyét,
tájszobáját.

Tavaszi hírek, rendezvények:
2010. március 13-án, 18 órától a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vendégszerepel a bonyhádi
művelődési központban. Előadásuk címe: Vidám est. Előadásuk kabaré jellegű, vígjátékból, táncos-dalos
jelentekből, néptáncból, magyar nótákból és örökzöld dallamokból áll. A műsoros est 2010. március 14-én,
vasárnap 18 órától Kakasdon is megtekinthető lesz a Faluházban.
A Sebestyén Ádám XIII. Országos Székely Mesemondó Versenynek idén 2010. március 20-án, zombai
tagegyesületünk lesz a házigazdája. Szervezetünk éves hagyományos rendezvénye évről-évre közel száz,
különböző életkorú mesemondó részvételével zajlik. A rendezvény részletes programja honlapunkon közzé
tesszük a honlapunkon.

Felhívások:
2010. április 10-én, a kakasdi Faluházban kerül megrendezésre a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
szakmai továbbképzése néptáncosoknak. Táncoktatók: Farkas Zoltán (Batyu), és Radák János. Részvételi díj:
1. 500 Ft/fő. Az esti kulturális műsort a Bartina Néptánc Egyesület adja. A rendezvénnyel kapcsolatos részletes
tudnivalókat e-mailben küldjük, illetve a honlapunkon is elérhető lesz. Szövetségünk koordináló-szervezési
feladatokat lát el az előkészítésben és lebonyolításban.
Érdeklődni lehet: Csibi Krisztinánál, aki mindkét szervezetben elnökségi tag: csibi@bukovina.hu.
2010. április 10-én, a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre és Bátaszék Város Önkormányzatának közreműködésével,
a Szövetség szervezésében kerül megrendezésre a II. Országos Bukovinai Székely Borverseny. A rendezvény
helyszíne: a Bátaszéki Tájház (Bátaszék, Szabadság u. 24.). Jelentkezési határidő: 2010. március 25. A borminták
leadásának időpontjai: 2010. április 6, 7, 8 (kedd, szerda, csütörtök) 10-12 óra és 15-17 óra a Bátaszéki
Tájházban. Nevezési díj bormintánként 1. 000 Ft/minta. A részletes kiírást, a verseny szabályzatát külön emailben és postán küldjük, valamint a Szövetség honlapjáról is letölthető lesz.
A rendezvénnyel kapcsolatos információ kérhető: Csiki Béla alelnöktől a 74/493-678 és 30/946-3043
telefonszámokon.

Nyári programjaink dátumai:
2010. június 1-6: „Bukovinai Találkozások” XXI. Nemzetközi Folklórfesztivál a lengyelországi Jastrowie-ben.
Utazó tagegyesület: Hőgyészi Bokréta Néptánccsoport.
2010. június 19-21. Székely Találkozó az erdélyi Csernakeresztúron, Déván és Vajdahunyadon.
2010. július 18-25. XXI. Bukovinai Székely Néprajzi Tábor Bonyhádon vagy Lengyelen. (A helyszín és az
időpont még nem végleges!).
2010. július 22-25: „Bukovina Találkozások” XXI. Nemzetközi Folklórfesztivál romániai Ĉampulung
Moldovenesc-ben. Utazó tagegyesület: Zombai Székelyek Baráti Körének Néptánccsoportja és a Cikói SzékelyNémet Hagyományőrző Egyesület.
2010. augusztus 6-8. „Bukovinai Találkozások” XXI. Nemzetközi Folklórfesztivál Bonyhádon.
2010. augusztus 20-22. „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál a szlovákiai Turčanskie Teplicen
(Stubnyafürdőn). Utazó tagegyesület: Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület.

Rendezvényeinkről bővebb információk találhatók honlapunkon:
www.bukovina.hu

