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Hírek a Székely Házból és a Szövetség munkájáról
Ezen a nyáron rendhagyó néprajzi táborok voltak. A többes szám nem véletlen egyszerre két tábor
zajlott 2011. július 17. és 24. között Bonyhádon. Kisebbek és nagyobbak együtt, egymás mellett és
külön táboroztak. Voltak olyan programok, „nagy” előadások, zenés, táncos, mesés és színjátszós esti
összejövetelek, melyeken mind a 60 táborozó, a segítők és a vendégek, együtt vettek részt. Voltak olyan
programok, amikor egészen kicsi, 5-10 fős csoportokban dolgoztak.
Az idei tábor a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ sikeres TÁMOP pályázatának köszönhetően valósult meg, Juhász Józsa igazgatónő menedzselésével. A helyszínt a
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége biztosította.

A tábor lakói a leánykák és legénykék csoportjában (9-14 évesek) 30 fő. A legények és nagyleányok
csoportjában (14-18 éves) szintén 30 fő vett részt. Fát faraghattak Szemcsuk István és Kismődi Balázs
vezetésével, sőt részt vehettek a Hadik András tiszteletére felállított kopjafa faragásában. Szőttek és
hímeztek, zsinórt sodortak Tóth Zsófi és Kuti Emese irányításával. Rég elfeledett maguk készítette
játékokkal játszhattak Lőrincz Gergely bácsi segítségével. Verhettek csipkét, Milleiné Kelemen Csillával.
Hallgathattak tanulságos előadásokat, láthattak sok érdekes képet, mindezt a Bukovinai Székelyek
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Országos Szövetsége székházában. Egy hétig zsongott az élet, gyermekek kacagásától, munka zajától,
zsivajától volt hangos a Székely Ház.

Kivette részét a programokból a Völgység Múzeum is. Csibi Krisztina néprajzos muzeológus és Szőts
Zoltán Igazgató Úr segítségével, új arcát mutatta a Múzeum, a titkokat, régi emlékeket őrző ház.
Felfedező utakra indultak a régmúlt emlékei között.

A szálláshelyet, és az étkezést a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kollégiumában
kaptunk. A két tábor lakói, példamutató viselkedésükkel hívták fel magukra a figyelmet. Az étkezések
idején, tanúsított fegyelem a Kismődi Balázs által irányított asztali áldásnak volt köszönhető, mellyel
megtiszteltük az életet adó ételt, és azokat is, akik azt készítették.

2

A kollégium adott helyet Dr. Andrásfalvy Bertalan előadásának. A Professzor Úr komoly és nagyon
értékes előadása az ifjak számára életre szóló útmutatást adott, megerősítette összetartozásunkat.
Hálával tartozunk mesemondó és éneklő hírességeinknek; Fábián Éva és Falkainé Jakab Éva
énekesünknek, Sebestyén István mesemondónknak, hogy eljöttek hozzánk és együtt töltöttek velünk
egy-egy estét.
Néptánc és népzene nélkül elképzelhetetlen egy néprajzi tábor. Ebben az évben nagyon gazdagok
voltunk. A legjobbjaink jöttek el hívásunkra, és nem fukarkodtak a javakkal! A Bartinát Szabó László és
Kovács Gábor képviselte, akik igazi zenei meglepetéseket is hoztak. A Siklósi Krisztián törött lábbal is
eljött, és elhozta a Csurgó zenekart. Az ifjú Pohli Bence és zenekara háromszor is muzsikált nekünk,
mindannyiszor fergeteges sikert aratva. Öröm volt látni, hallani a nagybőgőn muzsikáló régi
táborosunkat, Pohli Fannit. A táborozók alig várták, hogy táncolhassanak, égett a talpuk alatt a föld. A
táborlakók az éneklésben nem jeleskedtek, de a táncban megmutatták mit tudnak. Köszönhető ez annak
is, hogy táborosaink és vendégeink között voltak olyanok, akik „profi” táncosoknak számítanak; öröm
volt látni Őket.

Olyan különlegességeket is tanulhattak, ez alatt az egy hét alatt, amire máshol nemigen nyílik
lehetőség. Lantos László és Dimén Anita a Betlehemes játék fortélyait ismertette meg velük. A 70.
évfordulóról mi is megemlékeztünk. Egy egész napot szántunk erre, az előadások sorát hallgattuk meg.
Csibi Krisztina, Rudolf László, Fábián Margit, Dr. Andrásfalvy Bertalan. A nap zárásaként, este a Csátaljai
Színjátszó Kör előadásában végig élhettük a bukovinai nép történetét az istensegítsi példán át. Igazán
felemelő és drámai pillanatok, nagy trükkök kötötték le, az egész, hazafias előadás alatt a figyelmünket.
Zomba estje a meséről szólt. Minden korosztály képviseltette magát a mesemondók között. Nagy
reménységeket, tehetségeket is láthattunk. Számukra kitartást, sok tanulást és szép sikereket kívánunk.
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A tábor a régi programot is tovább folytatta. Voltak gyűjtő-feltáró utak, Kismányokon, Hidason, Cikón.
Ez a csapat először vett rész az adatolás munkájában, de máris voltak, akik jeleskedek benne. Köszönjük
Szabó Bélánénak és Orbán Piroskának, hogy türelemmel viselték a kezdők ügyetlenkedéseit, Videcz
Ferencnének, Bogos Jeromosnénak a helytörténeti bemutatókat. Köszönjük az adatközlő néniknek, hogy
türelmesen válaszolgattak a kérdéseinkre, és meséltek a régi időkről, megengedték, hogy végignézzük a
náluk őrzött, számunkra értékes információt hordozó képeket. A tájházak ismét bemutatták, hogy az ott
felhalmozott emlékek élővé képesek válni, ha tudást gyűjtögető ifjúság tölt el ott egy-egy napot.
A tábor nem sikerülhetett volna, ha a táborvezetőt nem segíti a régi táborosok tapasztalt csapata, és
a székely szövetség elnökségének ifjúsága. Hálásan köszönjük közreműködő segítségét, Csibi Krisztina
elnöknek, Asztalos Zoltán és Fábiánné Barabás Elvira elnökségi tagoknak, a régi táborosok közül Kontár
Noéminak, Fehér Attilának, Kismődi Balázsnak, Nászai Ágnesnek, Illés Tamarának, Hantó Katalinnak. Az
éjszakai nyugalmunkra, nappali ellátásunkra, biztonságunkra, jó hírünkre a Kollégium megbízásából,
Kontár Juraj tanár úr ügyelt. Köszönjük a gimnáziumnak a helyet, a konyha dolgozóinak a finomságokat,
Juhász Józsának és Szarvas Irénnek, az előkészítő és szervező munkát.
Írta: Lőrincz Etel textiltervező iparművész, táborvezető. Fotók: Kontar Juraj és a táborlakók.


2011. augusztus 5-én vette kezdetét a „Bukovinai Találkozások” XXII. Nemzetközi Folklórfesztivál
Bonyhádon. A „Bukovinai Találkozások” egy régió fesztiválja, melynek célja a folklór bemutatása öt
országban, így egyben a legnagyobb fesztivál, amely a folklór-együttesek révén összefogja és egyesíti
Bukovina lakóit, menekültjeit és leszármazottait. Bukovina soknemzetiségű kárpáti kistérség; történelmi
tájvidék, ahol nemzedékeken át harmonikusan élt a többnemzetiségű társadalom, többek között a
románok és ukránok mellett zsidók, németek, lengyelek, magyarok, oroszok, örmények, szlovákok és
romák. Bukovina politikai és adminisztratív egységként 1774 és 1918 között létezett Ausztria (Osztrák Magyar Monarchia) határain belül. A két világháború idején Romániához tartozott. Jelenleg a terület
csernovici és szucsávai központtal Ukrajna és Románia része. Az etnikai sokszínűség egy
megismételhetetlen multietnikus közösséget alkotott. Az egymás mellett élés lehetőséget adott a saját
nemzeti öntudat létrehozására, mely megkövetelte és tanította egymás megértését, a másik értékeinek
tiszteletben tartását. Fesztiválunkat ugyanezen szellemiség jegyében rendezzük meg évről-évre az öt
országban, öt helyszínen.
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Az idei bonyhádi fesztiválra a külföldi (román, szlovák, lengyel, erdélyi, vajdasági és német) fesztiválegyüttesek péntek délelőttől folyamatosan érkeztek. A legkorábban érkezők számára szabadidős
programot szerveztünk (városnézés, múzeumlátogatás, a Székely Ház megtekintése stb.).
A fesztivál hivatalos megnyitója délután 17 órakor sajtótájékoztatóval vette kezdetét a bonyhádi
Vörösmarty Mihály ÁMK kiállító termében. Ezt követően fotókiállítást nyitott meg az érdi Fábián Margit
nyugdíjas pedagógus. A negyven fotótáblán a bukovinai székelység Bukovinából Bácskába telepítésének
pillanatai elevenedtek meg. A megnyitót követően Rudolf László családfakutató mutatta be két új
kötetét, melyek a 70 éve történt telepítés dokumentumait és fotóit tartalmazták.
A rendezvény szombati napja technikai értekezlettel indult, az ebédet követően, kora délután a
csoportok viseletbe öltöztek és a bonyhádi gimnázium parkjában csoportfotókat készítettünk.

Az érdeklődő közönség tizenhét hazai és kilenc külföldi csoport viseletes felvonulását tekinthette meg
Bonyhád város fő utcáján. A 17 órától kezdődő, 600 főnyi fellépő gazdag, színvonalas színpadi műsorral
szórakoztatta a kitartó nézőket. Az idei fesztivál érdekessége volt, hogy négy román csoport - közöttük
egy hadikfalvi csoport- és egy wernau-i (testvérvárosi) csoport is bemutatkozott, akiket nagy szeretettel
fogadott a közönség. A fesztiválműsort Nemzetközi Táncház zárta, melyen a Csurgó Zenekar és a külföldi
csoportok zenekarai eredeti bukovinai népzenét játszottak, és bárki tanulhatott bukovinai román,
lengyel, székely táncokat.
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A vasárnapi program szentmisével indult, melyet Pater Illés Albert SJ. celebrált. Közreműködött Illés
Teréz énekművész és Lozsányi Tamás orgonaművész. A misét követően Hadik András emlékére
avatottunk kopjafát a bonyhádi Székely Emlékparkban.

A külföldi együttesek vasárnap délutántól a környező településeken léptek fel: Kétyen, Zombán,
Bátaszéken, Kakasdon, Cikón, Dombóváron. A külföldi vendégek hétfőn reggelit követően indultak haza.
A rendezvényt szervezetünk értékelése és a környezet visszajelzése alapján is sikeresnek értékelte,
ekkora létszámú külföldi vendégcsoportunk nem volt az utóbbi öt-hat évben.
A rendezvény a Nemzeti Civil Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Alap, a Szövetség a Polgári
Magyarországért Alapítvány, Bonyhád Város Önkormányzata, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás, a
Tolna megyei Önkormányzat, a KÉSZ Kft., a Mecsekérc Zrt., a Paksi Atomerőmű és a bonyhádi Koller
Panzió támogatásában valósult meg.
Írta: Szarvas Irén. Fotók: Loska és Szarvas Irén.


A Székely Ház szövőműhelyének hírei
A IX. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton, Székesfehérváron szőttes kategóriában 3.
helyezést kapott a bonyhádi szövő szakkör, mint csoport, valamint egyéniben Takács Dóra szintén 3.
helyezést ért el. Ugyanezen pályázat hímzés kategóriájában (Balatonalmádiban) két egykori szövő
szakkörös: Szemerei Janka 1. helyezést, Tóth Zsófia 3. helyezést ért el az országos megmérettetésen.
Gratulálunk a díjazottaknak és külön szeretnénk köszönetet mondani Lőrincz Aladárné Vilma néninek,
aki még 82 évesen is minden szabad idejét és energiáját a bukovinai szövésoktatásnak szenteli, és akinek
tanítványai ilyen szép eredményeket érnek el évről-évre!


Hírek a Bonyhádi Székely Emlékparkról
Aki részt vett a „Bukovinai Találkozások” XXII. Nemzetközi Folklórfesztivál vasárnapi kopjafa avatóján,
tapasztalhatta, hogy a korábban állított faragott alkotások megújultak. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani id. Kercsó Józsefnek, ifj. Kercsó Józsefnek és Pál Gábornak, akik szabadidejüket nem sajnálva,
társadalmi munkában lefestették valamennyi faragott alkotást.

6


A Garai Székelykör Egyesület hírei
„Bukovinai Találkozások” XXII. Nemzetközi Folklórfesztivál lengyelországi helyszínén, Jastrowie-ban
és Piła-ban a Garai Székely Kör és a Garai Ifjúsági Tánccsoport vett részt. Az utazó csapat 2011. június
19-én kerekedett útra, hogy megtegye a 1300 km-es távolságot. A fesztiválon három fellépése volt a
csoportnak. Szabadidejüket városnézéssel, próbákkal, ismerkedéssel és kirándulással töltötték.
Megismerhették, hogy a lengyel-magyar barátság nem csak a szóbeszédben, hanem a valóságban is
létezik. A táncosok a Balti-tengernél is megfürödhettek, valamint Krakkó nevezetességeit is
megcsodálhatták.
Írta: Antal Zsolt. Fotók: egyesületi tagok.

2011. augusztus 14-én, Garán rendezték meg a VIII. Hadiki búcsút és megemlékezést a
Magyarországra telepítés 70. évfordulójáról. Délelőtt tartották a „Hazatérés 1941” c. fotókiállítás
megnyitóját, melyen Rudolf László családfakutató mondott beszédet. Ezt követően ünnepi szentmisén
vettek részt a megemlékezők. A misét követően a garai székely kapunál ünnepi beszédet mondott Csiki
Béla, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének alelnöke. A „Garai Székely Asszonykórus 50 éve”
címmel emlékműsort és fotókiállítást rendeztek a művelődési házban, melyet Imre Károly, a Bács-Kiskun
Megyei Közművelődési Intézet igazgatója nyitott meg. Az ebédet követően kulturális műsort adtak a
Zombai Székelyek Egyesületének mesemondói, énekesei, néptáncosai, a Véméndi Székely Népdalkör és
a Garai Székelykör Egyesület Ifjúsági Tánccsoportja.
Írta: Antal Zsolt. Fotók: egyesületi tagok.
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A bonyhádi Sárga Tulipán Néptáncegyüttes hírei
Mozgalmas nyarat zárt a bonyhádi Sárga Tulipán Néptáncegyüttes. Megvalósítottuk az egyesület idei
év legfontosabb célkitűzését, a bukovinai táncok elsajátítását. Erre Závodon egyhetes tánctábor keretén
belül került sor 2011. július 4. és 10. között. Az új dalok és táncok betanulása mellett csütörtökön
„szalonnasütő és a legszebb sütő lány” versenyt rendeztünk, melyre meghívtuk Závod lakosait és a
családtagjainkat. Estenként meglátogattuk a falu nevezetességeit, (templom, tájház, kálvária), melyben
Závod szerencsére bővelkedik. Szombaton táborzáró táncbemutatót tartottunk, melyet a nagyszámú
közönség vastapssal köszönt meg. Az estét táncház zárta ahol a Komlói népi együttes muzsikált.

A XXII. Bukovinai Találkozások fesztiválon együttesünk az Izményi Székely Népi Együttessel közösen
adta elő a „Húshagyati” (nagyböjt kezdete) című koreográfiát. Részt vettünk a Hadik András tiszteletére
állított kopjafa avatásán, melyre a bonyhádi székely parkban került sor. Tevelen a Székely Tanintézet
alapításának évfordulójára szervezett emlékprogramon és kiállításon vettünk részt, melyet a teveli
fiatalok nagyszerűen megrendeztek.
2011. szeptember 10-én ismét Závodra látogattunk, ahol már harmadik éve résztvevői és fellépői
vagyunk a „Forgó” fesztivál rendezvény sorozatnak. Csoportunk sátrat állított és benevezett a
bográcsétel főző versenybe, díjat ugyan nem kaptunk, de a vegyes pörköltünk utolsó falatig elfogyott.
Bízunk benne, hogy az év hátralévő része is ilyen eseménydúsan telik a csoportunk számára.
Írta: Vecsei József, a Sárga Tulipán Néptáncegyüttes ügyvezetője. Fotók: egyesületi tagok.


Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör hírei
Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör és Kóka Rozália a nyár folyamán az alábbi szereplésekkel
öregbítette a bukovinai székelyek jó hírnevét; 2011. július 8-án, a szentendrei Skanzenben
„Lakosságcsere” című kiállítás megnyitóján működött közre Kóka Rozália, 2011. július 10-én, Verőcén a
Csattogó-völgyben megrendezett „Erdélyország az én hazám…” című rendezvényen a népdalkör
bemutatta az „Édes hazám, mit vétettem” c. műsorát. Ugyanezen a rendezvényen a Kárpát-medencében
Élő Magyarságért Kiemelten Közhasznú Alapítvány „a székelységért végzett áldozatos munkájának
elismeréséül” Csaba királyfi emlékéremmel tüntette ki Kóka Rozáliát.
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2011. augusztus 20-án, Kalocsán, a Szent István napi ünnepségen Kóka Rozália és a Csátaljai
Népdalkör előadást tartottak a bukovinai székelyekről. 2011. augusztus 27-én, a kiskunfélegyházi Kiskun
Múzeumban a Hazatérés Bukovinából c. fotókiállítást és az „Édes hazám, mit vétettem?” című műsort
mutatta be az érdi tagegyesület.
Írta: Kóka Rozália. Fotó: egyesületi tagok.


A Teveli Fiatalok Egyesületének hírei
A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet idén ünnepli alapításának 65. évfordulóját. Ezen
alkalomból a Teveli Fiatalok Egyesülete emlékprogramot szervezett, ahol az egykori diákok, barátok,
valamint az érdeklődők találkozhattak és tölthettek el együtt egy délutánt. A program szentmisével
indult, melyet Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök celebrált. Prédikációjában kitért a Tanintézet
fontos nevelési céljaira is.
A szentmisét követően a program a Művelődési Ház udvarán folytatódott, ahol a résztvevők
megkoszorúzták a 10 évvel ezelőtt felállított, a tanintézetnek emléket állító emlékoszlopot. Koszorút
helyezett el Héri Lászlóné, Tevel Község polgármestere, Csibi Krisztina, a Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségének elnöke Lőrincz Etel elnökségi taggal közösen, Lantos László, a Teveli Fiatalok
Egyesületének elnöke, Dr. Földi Imre, a néhai Földi István igazgató fia, az egykori diákok képviseletében,
Nagy Gabriella a Teveli Székelykör vezetője, valamint Fábián Andrásné egykori diák, aki az emlékoszlop
felállítását szorgalmazta.
A koszorúzást követően fotó- és dokumentumkiállítás nyílt a Művelődési Házban a tanintézet
anyagából. A kiállítást Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan etnográfus nyitotta meg, beszédében kiemelve a
tanintézet létrehozásának jelentőségét, valamint dicstelen végét is. A kiállításra fotókat és
dokumentumokat ajánlott fel Dr. Földi Imre, Antal Jánosné Dancs Klára, Sántha Péterné Földi Anikó,
valamint Dr. Élthető Gáborné Derzsi Olga egykori diákok, valamint egykori és jelenlegi teveli lakosok. A
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dokumentumanyag jelentős részét a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárából sikerült kikutatni Rúzsa
Éva Főlevéltáros Asszony segítségével.
Az emlékprogram elérte a célját, az egykori diákok régi ismerősökként üdvözölték egymást,
nosztalgiával gondolhattak vissza iskolájukra, láthatták ifjú kori önmagukat a fényképeken, illetve
mesélhetek a Tanintézet óta eltelt időkről egymásnak. A kiállítási anyaggal kapcsolatban érdeklődni
lehet Asztalos Zoltánnál (06-30/410-7821, tevelifiatalok@gmail.com).
Írta és fotózta: Asztalos Zoltán.


Felhívások

Néphagyomány és népművészet szerepe a vidékfejlesztésben
Konferencia III-IV.
2011. október 7-8-9.
Helyszín: Bonyhád - Kakasd
Rendező: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség
A hagyomány továbbélésének és a népművészettel foglalkozó művészeti-alkotó csoportok
munkájának létfeltétele, hogy szervesen illeszkedjenek napjaink kulturális, társadalmi életébe.
A falusi gazdaság, a falusi vendégfogadó készség és alkalmasság fejlesztése az ország gazdasági érdeke.
De az élhető, szerethető falu azonban emberekből, falusi közösségekből áll, akiknek életminősége,
gazdaság-, táj- és környezetformáló képessége, szépérzéke, ízlése, műveltsége és szórakozása mind
meghatározója annak, hogy szívesen megy-e az ember a faluba.
A faluközösségek összetartó erejét legjobban a gyökerek, a helyi szokásrend, a helyi folklór, a
népművészet századok alatt szinte észrevétlenül kialakult tulajdonságai alakítják. A népviselet, a helyi
textilek; a hímzés, a szövés, a hagyományos használati tárgyak, a helyi mesterek által készített
cserépedények, a faragott vagy festett bútorok, a dalok és a táncok éppúgy jellemzői egy tájnak, mint a
természeti környezet vagy az építészeti arculat.
Ezért tartjuk fontosnak, a terület szakembereinek, a gazdaságban, a vendéglátásban és kultúrában
dolgozóknak az együttműködését.
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Szükség van a több szektorhoz, másféle gazdasági szabályok között működő területek, állami
intézmények, vállalkozók, civilközösségek munkájának összehangolására. A törvényalkotástól, a
pályázati kiírásokig, a helyi feladatok meghatározásától a rendezvényekig, a térségben lakók
együttműködésére van szükség, hogy egységben, összehangolva és egymást ösztönözve fejlődjön a
magyar vidék, maradjon meg a hagyomány!
Konferenciánk célja, hogy fórumot adjon a vidékfejlesztésben érdekelt hivataloknak, intézményeknek,
civilszervezeteknek, népművészeti csoportoknak.

PROGRAM TERVEZET:
Október 7. péntek (12-22 óra)

A bukovinai székelyek.
„Új honfoglalás” – kulturális gyökerek, betelepedés, közösségi konfliktusok,
kulturális kölcsönhatások, a népcsoport mai közösségi-kulturális jellemzői;
egyének, családok, intézmények és civilszervezetek szerepe.
Előadások, a Völgységi Múzeum megtekintése, táncosok, zenészek,
énekesek, mesemondók bemutatkozása.
Október 8. szombat

I. Vidékfejlesztés – kulturális fejlesztés.
Stratégiák, gyakorlatok, példák, fejlesztési tervek: a néprajzkutató,
a vidékfejlesztési- és kulturális tárca, a falusi turizmus és a
helyi önkormányzatok, civil szervezetek és állampolgárok szempontjai.

II. Örökség és örökösök.
A népművészet, a helyi hagyományok, a „szellemi örökség” létrehozói, alakítói és
fenntartói azok az egyének, kik született tehetségükből eredően, szebben énekeltek,
táncoltak, hímeztek, stb. és ez által alakították-, gazdagították, irányították a helyi
közösségeket. Mások azzal emelkedtek ki, hogy felelősséget éreztek egy-egy közösség
sorsa iránt és elképzeléseikkel, szervezőkészségükkel, irányítói, fejlesztői, mértékadó
személyiségei lettek a helyi életnek.
Ilyen emberek ma is élnek köztünk! Példájuk, munkájuk tartja fönn az „örökséget” és
ezekből az apró, emberi tettekből áll össze és válik identitás formáló tényezővé a helyi
hagyomány.
Néhányat bemutatunk közülük!

Október 9. vasárnap

Tolna – baranyai kirándulás (Óbánya–Mecseknádasd–Ófalu–
Kisújbánya (erdőt-völgyet járva, busszal-sétálva-borozgatva)

Felkért előadók: Andrásfalvy Bertalan, Minorics Tünde (PTE), Szabó Géza (PTE), Csizmadia László
(FATOSZ), Eperjesi Tamás (Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet), Cserép László (NEFMI),
Birinyi József (Parlament Hungaricum csoport), Potápi Árpád János(polgármester, Bonyhád),
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, Völgység Múzeum.
Írta: Héra Éva. Információ: muharay@mail.datanet.hu; 1/201-7931 és Csibi Krisztina (csibi@bukovina.hu)
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BUKOVINAI SZÉKELY NAP ÉRDEN
a bukovinai székelyek Magyarországra való hazatérésének 70. és az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör
megalakulásának 40. évfordulója alkalmából
A rendezvény színhelye: Szepes Gyula Városi Művelődési Központ, Érd, Alsó u. 9.
Magyar Földrajzi Múzeum, Karmel-hegyi Boldogasszony templom, Érdi Képtár
Program
2011. október 22. (10 órától)
HAZATÉRÉS- Dokumentum-fotókiállítás a bukovinai székelyek 1941-es Bácskába való telepítéséről
A fényképeket Dr. Bognóczky Géza református lelkész, Dr. Kaiser József tisztiorvos, Horváth József
operatőr készítették 1939 -1944-ig
Megnyitja: Kéri Mihály festőművész
Közreműködik: az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör
Negyven év emlékei
Kiállítás az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör kitüntetéseiből, okleveleiből, emléklapjaiból,
rendezvényeinek plakátjaiból, kirándulások fotóiból bemutatja: Kóka Rozália népdalkörvezető
Megemlékezés és hangverseny (10 óra 30 perctől)
A vendégeket üdvözli: Szedlacsek Emília, a Szepes Gyula Városi Művelődési Központ igazgatója.
A bukovinai székelyek hazatérésének 70. évfordulója alkalmából megemlékezést tart: Dr. Kubassek
János a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
A 40. születésnapját ünneplő Érdi Bukovinai Székely Népdalkör köszöntése: T. Mészáros András, Érd
Megyei jogú Város polgármestere, Csibi Krisztina a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke
Ünnepi köszöntőt mond: LEZSÁK SÁNDOR a Magyar Országgyűlés alelnöke
Hangverseny Kodály Zoltán 1914-es bukovinai gyűjtéseiből. Közreműködnek: A BUKOVINAI SZÉKELY
NÉPDALKÖRÖK EGYESÍTETT KÓRUSA és szólistái
Hálaadó-szentmise az érdi Karmel-hegyi Boldogasszony templomban (12 óra 30 perctől)
Ebéd (13 óra 30 perctől)
Koszorúzás (15 órától)
Gr. Teleki Pál néhai miniszterelnök szobrának megkoszorúzása a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében,
szónok: Beszédet mond Dr. Aradszky András országgyűlési képviselő
Bukovinai székely vetett ágy, viseletek, szőttesek
A Szepes Gyula Városi Művelődési Központ szövőszakkörének kiállítása
Rendező: Tamaskáné Jakab Margit szakkörvezető, megnyitja: Borbély Jolán néprajzkutató
Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör barátainak és baráti együtteseinek vidám köszöntő műsora
(16 órától)
A Népdalkör tevékenységét méltatja dr. Kríza Ildikó
Írta: Kóka Rozália. Információ: Kóka Rozália (elérhetőségei olvashatóak a www.bukovina.hu oldalon)
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Könyv

Rudolf László kétkötetes munkája „Bukovinából Bácskába – 1941 címmel.
Az első kötet 105 archív fotót tartalmaz a bukovinai székelyek Bácskába telepítéséről, melyeket
Horváth József, a Magyar Filmiroda fotóriportere készített. A másik, 400 oldalas kötetbe 400 korabeli
híradást – újságcikket, táviratot – választott a szerkesztő, melyeken keresztül betekintést ad a
népcsoport hazatérésének történetéből. A két kötet ára 5. 000 Ft. Postai rendeléssel: 6. 540 Ft.
Információ: rudolf.laszlo@gmail.com


Koller Mártonné második könyve Vándormadarak címmel. A szépirodalmi ihletésű családtörténet
közvetlenül a szerzőtől szerezhető be. Információ, megrendelés: info@kollerpanzio.hu ; telefon: +3674/451-482; +36-74/451-032.


Székely (székely-magyar) rovásírás

2011. június 18-án Pécsett került megrendezésre a XII. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és
Műveltségi Találkozó. A rendezvény főszervezője a Forrai Sándor Rovásíró Kör. A rendezvény
fővédnöke, Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár volt, aki levelében köszöntötte a verseny
résztvevőit. A főszervezők komoly erőfeszítést tesznek azért, hogy a rovásírást beépítsék a készülő új
Nemzeti Alaptantervbe, mint ajánlott oktatási tartalmat. A rendezvény bukovinai székely vonatkozása,
hogy a verseny értékelő bizottságának elnöke a bonyhádvarasdi Forrai Márton volt.
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Részletesebb információk olvashatók a következő honlapon és linkeken:
www.rovasirasforrai.hu
http://hvg.hu/itthon/20110629_rovasiras_hoffmann_rozsa
http://hirszerzo.hu/belfold/20110629_hoffmann_rozsa_rovasiras#rss


Továbbra is várjuk tagegyesületeink híreit, fotóit saját, helyi rendezvényeikről, hogy megoszthassuk
egymással az elektronikus hírlevél segítségével!
A rendezvényekről szóló beszámolókat 5-10 mondatban Word-formátumban,
a fotókat jpg-formátumban.


Kapcsolat:
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
Bonyhád, Dózsa György u. 29.
 7151 Bonyhád, Pf.: 45
 74/450-369; titkár: 20/377-2377
Honlap: www.bukovina.hu. E-mail: info@bukovina.hu
Adószám: 19232685-1-17; Számlaszám: 71800013-11090988
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