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A fesztivál alatt több zenei 
évfordulóról is megem-
lékeztek: 450 éve szüle-

tett Claudio Monteverdi, 250 
éve hunyt el Georg Philipp Te-
lemann, 330 éve Kájoni János. A 
rendezvény fő témáját pedig a 
reformáció 500 éves évforduló-
ja adta. A fesztivál ugyanakkor 
egy saját évfordulót is ünne-
pelt, tíz évvel ezelőtt szervez-
ték meg ugyanis a Régizenei 
Nyári Egyetemet, amely ezúttal 
a fesztivállal egy időben zajlott 
85 diák részvételével. Amint 
azt a résztvevők és az oktatók 
is elmondták, több hozadéka is 
van az országban egyedülálló 
nyári egyetemnek, hisz a hang-
szertanulás, repertoárbővítés, 
stílusismeret mellett az egy-
mással való zenélésre és a kö-
zönség előtti megmutatkozásra 
is nagy hangsúlyt fektetnek a 
szervezők. Filip Ignác Csaba, 
a fesztivál művészeti vezetője 
szerint sokat elárul az is, hogy 
a Barokk Fesztiválzenekar tag-
jainak nagy része csíkszeredai 
zenész. „Itt van egy erős mag, 
és hogy csíkszeredai zené-
szekből össze lehet állítani egy 
zenekart, annak a hozadéka, 
hogy beindult ez a nyári egye-
tem ezelőtt tíz évvel.”

Telt házas koncertek

A Barokk Fesztiválzenekar 
péntek este koncertezett a Szent 
Ágoston-templomban nagy szá-
mú közönség előtt. „Nagy dolog-
nak tartom, hogy Csíkszereda 
ekkora közönséget tud előállí-
tani, ez nem egy rockegyüttes 
vagy egy nagy buli, hanem ez 
egy komolyzenei kategória, és 
hogy ekkora közönség Csíksze-
redában összegyűl, egy nagyon 
magas kulturális színvonal-
ra vall” – mutatott rá a művé-
szeti vezető. A nyolc országból 
érkező fellépők is úgy vélik, 
hogy nagyon jó közönsége van 
a fesztiválnak. Szombat este 
az olaszországi Ensemble Les 
Nations és a magyarországi, 
hollandiai és németországi ta-

gokból álló Ensemle Cantilene 
koncertezett. Ez utóbbi alapí-
tója, Anneke Boeke hangsú-
lyozta, ritka jelenség az is az 
Európában hasonló rendez-
vények között, hogy itt a szü-
lők gyerekekkel érkeznek, és 
ez egy nagy kincs, oda kell fi-
gyelni rá. Elmondta, őket nem 
zavarják a gyerekek, számuk-
ra is nagy öröm, ha minden ge-
neráció hallja ezt a fajta zenét. 
A gyereksírásnál zavaróbb egy 
előadó számára, ha egy mo-
biltelefon csengőhangja szólal 
meg koncert közben. Filip Ignác 
Csaba hozzátette, van, amikor 
zavaró, de van ennek jó vetüle-
te is, mert korán kap impulzust 
ebből a fajta zenéből a gyermek, 
és lehet, hogy könnyebben fog 
nyitni később ebbe az irányba.

A fesztivál szervezői – Har-
gita Megye Tanácsa, a Hargi-
ta Megyei Kulturális Központ, a 
Cultura Nostra Egyesület, társ-
szervező Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala – akárcsak az 
elmúlt években, a gyerekeket 
is megszólították. Szombaton a 
Mikó-vár udvarán Reneszánsz 
Gyereknapot tartottak, hol kéz-
műves foglalkozásokon és re-
neszánsz játékokban vehettek 
részt a gyerekek a Pörgettyű Ját-
szóház, a Talentum Játszóház és 
az Arany Griff Rend közreműkö-
désével. A foglalkozások mellett 
nagy élményt nyújtott a kisebb-
nagyobb fesztivállátogatóknak, 
hogy magukra ölthették lovagi 
felszerelések darabjait, a teljes 
„harci díszbe” való beöltözésre 
viszont nem sokan vállalkoztak, 

egy tizenötödik századi lovag 
harci felszerelése ugyanis negy-
venöt kilogrammot nyomott.

„Amit elterveztünk, az összejött”

Vasárnap délelőtt a szent-
misék és istentiszteletek után 
a csíkszeredai templomokban 
különböző koncerteket hallgat-
hattak meg az érdeklődők. Dél-
után a magyarországi Musica 
Historica koncertjén a refor-
máció korának magyarországi 
zenéjét ismerhette meg a kö-
zönség, ezt követően pedig az 
olasz reneszánsz ünnepségek 
zenéjét és táncát az olaszor-
szági La Rossignol együttesnek 
köszönhetően. A Csíkszeredai 
Régizene Fesztivált reneszánsz 
táncház zárta. 

„Amit elterveztünk, az össze-
jött. Nagyon jó együttesek voltak, 
magas színvonalú koncertek, jó 
hangulat, jókedv, sok közönség, 
ennél többet szervező nem is kí-
vánhat. Az együttesek is meg 
voltak elégedve, mondták, hogy 
nagyon szeretnek itt lenni Csík-
szeredában, és szívesen jönnek 
máskor is” – összegzett lapunk-
nak a fesztivál végén Filip Ignác 
Csaba, aki úgy véli, a régizene 
mindig képes megújulni, új mon-
danivalóval és új élményekkel 
szolgálni. „A régizene fesztivál 
nyomot hagyott a város életében. 
Nagy dolog, ha telt házak van-
nak, és nem árt bővíteni minden 
korosztálynak és minden társa-
dalmi rétegnek. A régizenét nem 
úgy kell nézni, hogy valamikor 
rég volt érdekes, mert a zene, 
amikor szól, akkor már jelen. 
Akkor nincs is régizene, akkor 
szól, akkor hat, amikor játsszák. 
Most is ugyanaz történik, mint 
háromszáz évvel ezelőtt: az em-
berek megszülettek, éltek, szo-
morúak voltak, örültek. Ez van 
kifejezve a zenében, ami mindig 
aktuális.”

PÉTER BEÁTA

Véget ért a Csíkszeredai Régizene Fesztivál és Régizenei Nyári Egyetem

A régizene mindig képes megújulni

A régizene fesztivál nyomott hagyott Csíkszereda életében

Számos szép zenei 

élményt kínált ki-

lenc napon keresz-

tül a Csíkszeredai 

Régizene Fesztivál, 

amely tegnap este 

az olaszországi La 

Rossignol koncert-

jével és reneszánsz 

táncházzal zárult.

Legtöbbünk nemcsak kedvte-
lésből, hobbiból kertészkedik, 
hanem azért is, hogy az alap-
vető zöldségeket, gyümölcsöket 
és néhány alkalomra az egysze-
rűbb vágott virágot is megter-
messzük magunknak.

Az ibolyával rokon kerti ár-
vácska elmaradhatatlan és 
hagyományos dísznövénye a 
sírhelyeknek, ezért ősszel min-
denki megpróbál beszerezni 
néhány növényt. Ha van időnk 
és türelmünk hozzá, akkor sok 
más egyéb mellett az árvácska-
palántákat is nevelhetjük házi-
lag. Ilyenkor nyár közepén már 
minden zöldségeskertben akad 
egy-két ágyás, ami üresen ma-
radt a saláta, spenót, zöldhagy-
ma vagy retek nyomán, így nem 
is kell külön helyet szabadon 
hagyni az árvácskáknak.

Mivel a fiatal árvácskanövé-
nyek nem szeretik a tűző na-
pot, ezért helybevetés esetén egy 
félárnyékos, keleti vagy nyuga-
ti fekvésű ágyást válasszunk. 
Az ágyásokat vetés előtt alapo-
san készítsük elő, lazítsuk fel, 

és ha szükséges, javítsunk a 
tápanyagtartalmán is. Ezt leg-
könnyebben és környezetbarát 
módon jól kiérett istállótrágya 
vagy kerti komposzt bedolgozá-
sával oldhatjuk meg. Műtrágya 
használata fölösleges költsége-
ket jelentene, és a műtrágyák 
negatív hatással vannak a talaj 
élővilágára. Mivel az árvácska is 
könnyed, laza talajban fejlődik 
jól, ha kötöttebb talajba akarjuk 
vetni, akkor mindenképpen la-
zítani kell a felső földréteget ho-
mokkal.

Gyéren szórjuk a magokat

A vetésre július közepétől au-
gusztus elejéig kell sort keríteni 
ahhoz, hogy őszire megfelelő-
en életerős, jól telelő palántákat 
kapjunk. Vetés előtt alaposan 
öntözzük meg az ágyást, mert a 
vetés utáni öntözés során a ma-
gok könnyen kimosódhatnak a 
földből. A magokat inkább gyé-
ren szórjuk, mint sűrűn, hogy 
ha túlságosan dúsan kel, akkor 
a későbbiekben ritkítani kell a 

palántákat, esetleg újra sorokba 
palántálni, ami nem egy könnyű 
és nem is derékkímélő munká-
lat. A sorok között is hagyhatunk 
bátran félarasznyi-arasznyi tá-
volságot, ezzel megkönnyítve a 
későbbi munkálatokat. A vetés 
után laza, homokos földdel föd-
jük be a sorokat, és alaposan ned-
vesítsük be a talajt. Az árvácska 
csírázásához meleg és páradús, 
nedves környezet szükséges, túl-
ságosan száraz időben a kelésig 
talajtakarással tartjuk nedvesen 
és lazán a felső talajréteget. A ki-
száradt, megkérgesedett földből 
nem csak, hogy nehezebben tud-
nak kibújni a növények, de a nyár 
végi nagy melegekben a kiszára-
dás is jobban fenyegeti őket.

Mérsékelt öntözés 

A kikelt növények ápolá-
sa is tulajdonképpen az öntö-
zésből, esetleg sorok közötti 
gyomlálásból áll. Az öntözést 
mérsékelten, az időjárásnak 
megfelelően, és inkább a reg-
geli, mint az esti órákban kell 

végrehajtani, ugyanis a palán-
táknál a túlságosan sok ned-
vesség hatására megjelenhet 
a tőrothadás. Ha ez előfordul-
na, a beteg növényeket minél 
hamarabb ki kell szedni az 
egészségesek közül, és kissé 
szárazabbra hagyni a talajt. A 
megfelelően fejlődő fiatal pa-
lánták végül szeptember vé-
gén, októberben kerülhetnek 

állandó helyükre. Az árvácska 
nagyon jól tűri a hideget, csak 
száraz, hó nélküli kemény te-
leken szenved fagykárt, viszont 
a megfelelő teleléshez alaposan 
be kell gyökeresednie, ezért 
kell elültetni még a tartós fa-
gyok beállta előtt.

Örömteli kertészkedést!

FARKAS ATTILA

Neveljünk árvácskát házilag

Az árvácska könnyed, laza talajban fejlődik jól 

FOTÓ: PUSKÁS RENÁTA




