
Széken még őrzik a hagyományokat

A tánccsoport a vendégfogadó háziasszonyokkal a székelykapu előtt
Fotó: Magánarchívum

Nyrábrány, Nyíracsád (HBN -  
Kiss Margit) -  Az Akác népi 
tánccsoport több mint tízéves 
múltra tekint vissza. A nyírábrá
nyi és nyíracsádi gyerekekből, fi
atalokból álló kis közösség kilen
cedik alkalommal járt a romá
niai Széken, a hagyományőrzők 
paradicsomában. Ezen a nyáron 
17 táncos tölthetett felejthetetlen 
öt napot Romániában.

-  Csoportunk évek óta rendsze
resen ellátogat a székelyföldi 
Székre, ahol már ismerősként fo
gadnak bennünket -  kezdi él
ménybeszámolóját Sörleiné Tren- 
csényi Emma csoportvezető. -  
Szék egy eldugott falu, Szamosúj- 
vártól 13 kilométerre. A telepü
lés neve a népzenészek és népi 
táncosok körében valóságos foga
lom. Az ott élők máig őrzik ha
gyományaikat, népszokásaikat. A 
falu lakóinak nagy része hétköz
nap is népviseletben jár. Egy-két 
éve tört be a „discoláz", ami egy 
kicsit háttérbe szorította a híres 
táncházat. De az ünnepeken ma is

van táncmulatság, ahol a falu ap- 
raja-nagyja kitesz magáért. Har
madik éve már, hogy széki tartóz
kodásunk alatt meglátogatjuk Se
res T. Pista bácsit, hogy tőle ere
detiben halljuk a gyönyörű nép
dalokat. Ő az, aki több mint húsz 
éve a Magyar Rádió és Televízió

népzenei műsoraiban is szerepel 
gyermekeivel együtt.

A csoport megtekintette a ko
lozsvári magyar színházban meg
rendezett nemzetközi népzenei, 
néptáncos fesztivált. Voltak a Ko
lozsvár melletti kis faluban, Vá
laszúton táncházban, ahol Kallós

Zoltán egy nemzetközi hagyo
mányőrző tábort vezet. A népi tánc 
és zene mellett a népi mesterségek
kel is foglalkozhatnak ott a résztve
vők. A táncosok álma, hogy táborla
kóként térjenek vissza Válaszúira.

-  Széken egy szomorú, de szá
munkra különleges eseménynek, 
egy temetésnek lehettünk tanúi -  
mondja Gulyás Julianna, nyíráb
rányi táncos. -  Elől mentek a fér
fiak egyforma ruhában, majd a ha
lottaskocsi és végül az asszonyok 
is egyforma viseletben kísérték a 
halottat. Hallottuk a feleség sira
tóénekét, amint elsiratta a férjét. 
Nagyon megrendítő volt.

-  Nagyon sok látnivaló volt ez 
alatt a pár nap alatt. Jó lett volna 
tovább maradni az ismerős széki
ek között és több időt tölteni Se
res Pista bácsiéknál -  mondja Bá- 
lega Anita, nyíracsádi csoporttag.

-  Kirándultunk a Gyilkos-tóhoz 
és a Békás-szoroshoz is. Azt hi
szem mindannyiunkban gyönyö
rű szép emlékként marad meg ez 
az utazás -  reménykedik a cso
portvezető.


