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A kép összeállítása már létezik valahol az univer-

zumban, a művész csak közvetítőként játszik sze-

repet, miközben a vers saját magát írja, a látvány 

pedig önmagát festi – hangzott el Burján Gál Eni-

kő tárlata és könyvbemutatója megnyitóján.

A Pro Art Galériában pén-
teken váltak láthatóvá a 
gyergyószentmiklósi, 34 

éves alkotó munkái, az első itt-
honi egyéni kiállítása kereté-
ben. A képek egy része innen 
útra kel, több magyarorszá-
gi galéria figyelmét is felkeltet-
te Burján Gál Enikő művészete, 
július 21-én Budapesten a Luk 
Galériában nyílik újabb kiál-
lítása. Addig azonban még a 
gyergyóiak lehetősége, hogy 
megtekintsék az Érzelmek szo-
bája címet viselő tárlatot a Pro 
Art Galériában.

Spinochi Csilla, fiatal gra-
fikusművész mutatta be a ké-
peket és a kiállítóművészt. „A 
művész csatorna a világok kö-
zött. Enikő kiegyensúlyozott, 
életerős, pozitív jelenségekre 
igyekszik reflektálni, hiszen 
az valósul meg, amit az ember 
megalkot, akár gondolat, szó, 

vagy képzőművészeti alkotá-
sok formájában” – hallhatták a 
résztvevők.

Jeszenszky Melinda, az ese-
mény háziasszonyaként is-
mertette a tárlat létrejöttének 
körülményeit. Létezett egy el-
képzelés arra, hogy az idén 
70 éves Burján Emil – Enikő 
szintén művész édesapja – al-
kotásaiból szülessen egy élet-
mű-kiállítás, de ez nem valósult 
meg. De ennek kapcsán ismer-
te meg Enikő alkotásait, ame-
lyek elnyerték a tetszését, és 
ezt osztották azok a hozzáértő 
galériavezetők is, akiknek a fi-
gyelmét felhívták az alkotóra.

A képeket Spinochi Csilla így 
jellemezte: „Burján Gál Eni-
kő erős stílusértékkel és egye-
di művészi hangnemmel alkot, 
melynek köszönhetően könnye-
dén felismerhetjük képeit, de 
spirituális, filozofikus telített-

séget is mutatnak a nézőnek. A 
szemlélő pedig át akarja ven-
ni ezt a misztikus hangulatot.”

Burján Gál Enikő szink-
ronban ír és fest, kiállítás-
megnyitóján a most megjelent 

verseskötetéből is felolvasha-
tott a hallgatóknak.
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Érzelmek szobája a Pro Art Galériában

Burján Gál Enikő első hazai tárlata

Kettős jelentőségű esemény az alkotónak: egyszerre lettek ismertek festményei és versei 
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Jubilál a Székelyföldi Lovas Ünnep
A Gyergyói Lovas Napok, az-

az új nevén a Székelyföldi Lovas 
Ünnep idén fontos mérföldkő-
höz érkezik. Kerek évfordulót 
ünnepel, 10. alkalommal rende-
zik meg Gyergyószentmiklóson 
Székelyföld egyik legrangosabb 
lovas eseményét.

Aki volt már a Székelyföldi Lo-
vas Ünnepen, az tudja, mire szá-
míthat. Magas szintű, változatos 
és látványos műsort kínálnak, 
amely kicsinek és nagynak egy-
aránt élményt, tartalmas kikap-
csolódást jelent. Ebből továbbra 
sem engednek a szervezők, azaz 
a Bajkó család és a Krigel Sport-
klub, sőt a kerek évforduló köte-
lezi is őket, hogy a szokásosnál 
is nagyobbat álmodjanak és va-
lósítsanak meg. 

Szeptember első hétvégéjén, 
azaz 2–3-án 60-70 műsorszámot 
kap a várhatóan több tízezer né-
ző, azokat, amelyek az elmúlt tíz 
év alatt a legsikeresebbeknek, a 
nézők által legkedveltebbeknek 
bizonyultak. És persze, ehhez 
adnak még hozzá új, vidékün-

kön eddig még nem ismert pro-
dukciókat.

Több, mint lovasnap

Számos székelyföldi faluban 
rendeznek manapság helyi lovas 
napokat, és aki eddig csak ilye-

neken vett részt, annak elmond-
hatjuk: a Székelyföldi Lovas 
Ünnep nem olyan. Jóval többet 
jelent, jóval többet nyújt. 

Ez is a lovas sportokon alap-
szik, így nem maradhatnak el 
a fogathajtó és díjugrató verse-
nyek, a legkomolyabbaktól a leg-

viccesebbekig. Ott a helye idén is 
a programban a polgármesterek 
csatájának, de a sporton túlme-
nően is színes a lovas tevékeny-
ségek skálája, amelyből magas 
színvonalú bemutatót láthat a kö-
zönség – mondta el Bajkó Tibor. 

A költségvetés még nem állt 
össze, de már tudható, hogy a 
város és a megyei önkormány-
zat társszervezőként vesz részt 
az eseményen. A szervezők ab-
ban bíznak, hogy a korábbi támo-
gatóik idén is mellettük lesznek, 
és újak is jelentkeznek, hogy az 
esemény igazán színvonalas le-
gyen, méltó lehessen a tizedik 
évforduló jelentőségéhez.

Ízelítő a a programtervezetből

Itt lesz a háromszéki Erdélyi 
Lovaskaszkadőr csapat, amely 
a kaszkadőrmutatványok mel-
lett most először egy cowboy, 
vagyis western produkciót is be-
mutat. Pászka Lehel világrekor-
der lovasíjász a korábbi években 
látottakhoz képest is tud újat mu-
tatni. Magyarországról csikósok 
érkeznek, és egy pusztai ötös 
jön, produkciójában a hajtó két 
ló hátán állva hajt még hármat. 
Hamza Viktória megmutatja, ho-
gyan lehet ostor, gyeplő nélkül, 
csak szóval irányítani lovakat és 
kutyákat. Visszatér a kutyakiál-
lítás, és megrendezik most is a 
munkalovak versenyét. Szomba-
ton koncertek zárják a napot, a 
magyarországi Dirty Slippers és 
az Erdélyben igen népszerű Ti-
tán zenekar fellépésével. Részei 
a programnak a hagyományőrző, 
népzenei előadások is. A gyer-
mekekről sem feledkeznek meg, 
számos játszási lehetőség, lovag-
lás várja őket, és a megszokott 
rajzpályázat is.
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Ismét láthatók lesznek az eddigi legsikeresebb produkciók

Gyergyóban a 
kecskeméti színház
Cseke Péter rendezésében 
Marc Camoletti Boeing, Boe-
ing című vígjátékát mutatja 
be Gyergyószentmiklóson a 
kecskeméti Katona József 
Színház. Az előadást ma 
este 7 órától a Figura Stú-
dió Színház nagytermében 
játsszák. 
Az ajánlóban olvasható: Egy 
sikeres férfi mögött mindig 
ott áll egy nő. Vagy kettő. 
Vagy három. A Párizsban 
élő, sztárépítész Bernardnak 
például mindegyik a meny-
asszonya, ráadásul egyik 
szebb mint a másik, és 
természetesen nem tudnak 
egymásról, sőt, szinte nem 
is járnak a földön egyazon 
időben!
Aki egy ilyen életvitelt me-
nedzselni tud, az meg is 
érdemli, hogy nagy kanállal 
merítsen a saját főztjéből! 
Hacsak nem kavar egyet raj-
ta valaki, vagy bele nem csa-
pódik egy boeing a levesbe. 
Az egy férjre jutó légiutas-
kísérők száma tehát három, 
a statisztikát pedig egy sze-
rencsétlen jóbarát rontja…
Marc Camoletti vígjátékán 
a közönség önfeledten szó-
rakozhat, a darab a Guinnes 
Rekordok könyvében is meg-
található, mint a legtöbbet 
játszott francia vígjáték.
Az előadásra a jegyek ára 10 
lej. Megválthatók 10 és 16 
óra között a Figura jegyiro-
dájában, vagy előadás előtt 
egy órával a színház előcsar-
nokában. 
A humoros kínálat tehát biz-
tosítva van, a nevetés garan-
tált. Kihagyhatatlan produk-
ciónak ígérkezik a darab.

P. M.

A Székelyföldi Lovas Ünnep hagyományos rajzpá-
lyázatának fő célja az idén is a lovak és a lovas vi-
lág bemutatása úgy, ahogy a gyerekek látják. Pá-
lyázni saját alkotású lovas témával kapcsolatos 
pályaművel lehet, téma: Lovak, lovas események, 
lovas élmények. Korhatár: 6-14 év. 
A pályamunkákat szigorúan csak A4-es formá-
tumban várják, bármilyen technikával készítve/
rajzolva. Egy pályázó egy rajzot adhat be, több 
rajz esetén szúrópróbaszerűen döntik el, hogy 
melyik rajz kerül elbírálásra. A pályamunkák be-
küldésének határideje augusztus 28., délután 16 
óra. A rajzok hátoldalán kérik feltüntetni a pályá-
zó nevét, korát, saját vagy a szülő telefonszámát, 
lakhelyét. A díjazásra szeptember 2-án, szomba-
ton kerül sor a gyergyószentmiklósi lovas pályán 

a Székelyföldi Lovas Ünnepen. 
A pályázatokat a következő helyekre lehet eljut-
tatni naponta 9 és 16 óra között:
– Krigel Sport Klub székhelye – Kossuth La-
jos u. 208/A (postai cím: Clubul Sportiv Krigel, 
535500, Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 
208/A, județul Harghita, România),
– Gyergyói Hírlap Szerkesztősége – Szabadság 
tér 15. szám (Marcipán cukrászda udvarán),
– Fény TV Hirdetésfelvevő irodája – Virág negyed 
41/E,
– Gyergyó TV székhelye – Bucsin negyed, 27-es 
tömbház, B-C lépcsőház.
A szervezők elérhetők a 0724-391.337-es vagy a 
0266-364.688-as telefonszámon, naponta 9 és 
16 óra között.

Rajzpályázat gyermekeknek




