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<!--[if !vml]-->Egyre kevésbé kezd fontos lenni mifelénk, hogy farsangkor megtartsák a hagyományos maszkás
felvonulást, karnevált rendezzenek a gyermekeknek, és az elõkészületek alkalmával tanítók és tanárok, idõsebb
értelmiségiek és falusi asszonyok kiássák a feledés rétege alól azokat a szokásokat, amelyeket székelymagyar
népünk tavaszvárás idején, a kerti és a mezei munka megkezdése elõtt hagyományosan mûvelt, szokásrendjén
tartott.
Ezért gondoltuk fontosnak felfigyelni az uzoni református egyház szervezésében megtar-tott, hagyományos kosaras
farsangi bálnak nevezett, teljesen összefüggõ és elõre elkészített szövegkönyv alapján összeállított népi játékra. Mi több:
résztvevõinek, játékosainak életkora a 60 és a 80 között váltakozik! A válasz, amit ezek az idõsebb korú, de kedvüket
nem vesztett emberek, a nõszövetség és a dalárda tagjai felekezetre való tekintet nélkül adtak, arra felelt, hogy mi maradt
meg még Alsó-Háromszéken, a korán polgáriasodott Uzonban és környékén a régibõl, a tiszta forrásból, mind
szokások, mind az énekek tekintetében. A munkára, adatgyûjtés alapján, Szabó Margit és Ungváriné Szakács
Judit vállalkozott, õk írták meg a szövegkönyvet. Ha a tavaly a fonót, annak szokásait elevenítették fel, akkor ebben az
évben a székely lakodalmast - úgy, ahogyan ebben a régióban lezajlott. A võfélyt egy olyan személy mutatta be, aki
ezelõtt harminc évvel megírt szöveget mondott el. Azt is méltányolni kell, hogy a mûsort 165 érdeklõdõ nézte végig a Jókai
Mór Mûvelõdési Ház szép termében - jegyezte meg a település református lelkésze, t. Ungvári Barna András.
Uzontól nem messze, a szomszédos Bikfalva is a hagyományosat, az értéket, a -maradandót és nem utolsósorban a
mûvészit kereste ezekben a tavaszi népi szokásokban. Lapunk említette már, hogy a Kerezsi család farsangi
maszkgyûjteményt állított ki. Ábrahám Csaba tanácstag is bekapcsolódott a szervezésbe. A gond-dal felöltöztetett
maszkurákat olyan zsûri értékelte, melynek tagjai között tisztelhették az egyik eljövendõ testvértelepülés, Tolna város
polgármesterét és Kiss Géza vállalkozót. A megérdemelt második díjat a cigányok csoportja vitte el. Zenélt a Sógor
együttes Sepsirõl, házi és gyümölcstortát sorsoltak. A vigadalom hajnalig tartott, a kosarasbál kosarai kiürültek.
Kisgyörgy Zoltán

http://uzoniref.extra.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 6 August, 2020, 00:08

