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A Magyar Unitárius Egyház 2018-
ban ünnepli a tordai országgyű-
lés 1568. évi vallásügyi törvényé-
nek 450. évfordulóját, amely le-
hetővé tette az unitárius egyház 
megalapítását és állami elisme-
rését. A jubileumi évforduló al-
kalmából különböző rendezvé-
nyekkel és emlékjelhagyásokkal 
kívánnak megemlékezni e je-
les történelmi események-
re. Soron következő jubi-
leumi ünnepségeik kö-
zül kiemelkedik a jú-
lius 7-én sorra kerülő 
rangos esemény: a ko-
lozsvári Vallásszabad-

ság Házának avatóünnepsége. 
Az unitárius egyház kiemelt fon-
tosságú fejlesztési terve a koráb-
ban püspöki rezidenciaként szol-
gáló középkori ingatlan felújítá-
sa és közösségi célokat szolgá-
ló intézménnyé való átalakítása. 

A patinás épületben létrehozott 
új intézmény a Vallásszabadság 
Háza nevet kapta; rendeltetése, 
hogy közösségi színhelyként, val-
láskutató központként és egyházi 
múzeumként segítse hivatásuk-

ban az erdélyi magyar egy-
házakat és szolgálja a val-

lásszabadság eszméjét.
A Vallásszabadság 

Háza felavatására jú-
lius 7-én, a 11 órakor 
kezdődő hálaadó ün-
nepség keretében ke-
rül sor a kolozsvári bel-
városi unitárius temp-
lomban.

A Mozart! – Kolozsvárott

Ezer Székely Leány Napja

Kastélyok zenéje

Terepfutás a Somostetőn

Kezdődik a Vibe Fesztivál

Július 10-én 18.30-tól újabb musi-
caljét mutatja be Kolozsváron az 
Apáczai Csere János Elméleti Lí-
ceum kórusa Lovassy Cseh Tamás 
rendezésében. A Mozart! Lévay 
Szilveszter és Michael Kunze né-
met nyelvű musicaljét 1999-ben 
mutatták be Ausztriában. A nagy-
szabású rendezvénynek a Kolozs-
vári Magyar Opera ad helyet. A 
várhatóan nagy érdeklődésre va-

ló tekintettel érdemes idejében 
helyet foglalni a bemutatóra az 
opera jegypénztáránál és telefo-
non a 0754-050150-ás és a 0371-
395790-ás telefonszámokon, to-
vábbá az apaczaimusical@gmail.
com e-mail címen. A meghívók ki-
váltásával az érdeklődők támo-
gatják az apáczaisok bemutatóját, 
ezért 15 és 20 lejes támogatói meg-
hívók válthatók.

Július első szombatján Székely-
föld számos portáján legszebb vi-
seletükbe öltöznek a leányok és 
legények, és lelküket is ünneplő-
be öltöztetve indulnak Csíksze-
reda főterére, hogy az Ezer Szé-
kely Leány Napján megmutathas-
sák, milyen a székelyek összetar-
tó ereje, közös éneke, imádsága, 
táncoló jókedve. Különleges lesz a 
rendezvény azért is, mert miköz-
ben az elmúlt száz év emlékére 
szentelik azt a szervezők, hang-
súlyosabb szerepet kap ebben az 
évben a közösségi élmény a közös 
tánc és a játék révén.

A rendezvény csíksomlyói Nye-
regben zajló programjában műsor-
ra tűzik a Bekecs Néptáncegyüttes 
Ember az embertelenségben cí-
mű centenáriumi produkciójá-
nak részleteit. Az előadásban a 
nyárádszeredai táncegyüttes az 
elmúlt száz év viharos történelmét 
dolgozza fel erdélyi magyar szem-
szögből, kitérve a világháborúkra, 
a trianoni szétzúzásra, a kommu-
nizmusra, de ugyanakkor az ak-
tuális gondokat is figyelembe véve, 
az elmúlt harminc év számunkra 
talán legnagyobb problematikájá-
ra, a kivándorlásra is.

Az 1994-ben alakult budapesti 
Erdődy Kamarazenekar először 
látogat Erdélybe. Az együttes — 
amelynek alapító tagjai nagy buda-
pesti szimfonikus zenekarok vilá-
got járt művészei — régebbi korok 
magyar vonatkozású zeneművei-
nek népszerűsítését tűzte ki cél-
jául, amelyet később kortárs ma-
gyar kompozíciók bemutatásával 
egészített ki. 

Helyszínek: július 5., 18 óra: 
Marosnémeti, Gyulay-kastély; 
július 6., 17 óra: Nagyszeben, 
Johanneskirche; július 7., 18 óra: 
Miklósvár, Kálnoky-kastély; 8-án, 
vasárnap 10.30 órakor: szent-
mise, Sepsiszentgyörgy, Krisz-
tus király–templom, 18 órakor: 
Gernyeszeg, Teleki-kastély. Köz-
reműködik: Szefcsik Boldizsár – 
ének, Homolya Dávid – orgona.

Fodor Imre nevét viselő terepfu-
tó versenyt szerveznek Maros-
vásárhelyen, a Somostető–Né-
metkalap útvonalon július 8-án. 
Fodor Imre személye jelenti az 
Outward Bound Romania Társa-
ság az Ifjúságért szervezet szá-
mára a kezdetet. Ő volt az a sze-
mély, aki egy németországi min-
tára megálmodta és megalapítot-
ta a szervezetet. Húsz éven ke-

resztül elnökként az élményeken 
alapuló tapasztalati tanulásra 
sarkallta a  fiatalokat. A sportese-
mény célja az adománygyűjtés. 
A résztvevők felkészültségüktől 
függően három táv közül választ-
hatnak. Jelentkezni a helyszínen 
is lehet. Iratkozni: http://fitv.run/ 
vagy az Outward Bound Romania 
hivatalos Facebook–oldalán lét-
rehozott eseményen.

Július 5-én rajtol Marosvásárhe-
lyen a második Vibe Fesztivál. A 
tavalyi, első kiadás után idén tel-
jesen megújul a helyszín, szá-
mos nappali tevékenységgel bő-
vül a program, a Vibe KOLI pe-
dig négyhelyszínessé nő. A tel-
jes programot a REconcept Er-
délynek a szellemében állították 
össze. A gazdag programkínálat 
nem kis részben a sok partner-
intézménynek, diákszervezetek-
nek, egyetemeknek köszönhető. 
Idén a Maros főszerepet kap, a 
Vibe-ot nem a megszokott útvo-
nalon, hanem a Maros-part tölté-

sén, a folyóparton végigsétálva le-
het megközelíteni.

A KOLI négyhelyszínes lesz, 
előadótérként a KOLI Udvar és 
KOLI Garázs szolgál majd, a Ma-
ros-parti fák árnyékában pedig a 
KOLI Kertet rendezik be. A KOLI-
ba olyan neves előadókat, tudóso-
kat, hírességeket és közéleti sze-
mélyiségeket hívtak meg többek 
között, mint Csinta Samu, a Sepsi 
OSK klubigazgatója, dr. Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget ve-
zető miniszter, dr. Szász Levente, 
a BBTE dékánhelyettese, dr. Tonk 
Márton, a Sapientia EMTE dékán-

ja vagy épp Horváth Lilla utazó 
vlogger. A koncertek és az izgal-
mas panelbeszélgetések mellett 
a fesztivál legfontosabb célcso-
portját jelentő 16–24 éves korosz-
tály számára a divat nagyon fon-
tos. Ezért hozták létre a Fashion 
Corner nevű szociális teret, ame-
lyen a legmenőbb erdélyi ma-
gyar ruha- és kiegészítő terve-
zők egymásra találhatnak a fesz-
tiválozókkal. Az Európai Unióban 
2018-ban ünnepeljük a kulturá-
lis örökség európai évét, amihez a 
Vibe Fesztivál egy többrendelteté-
sű installációval csatlakozik.

Július 13. és 15. kö-
zött három napon át 
reggeltől éjfélig kí-
nál programot min-
den korosztálynak a 
Borszék Bogrács Feszt 
első kiadása. A nem-
csak kulináris, de kul-
turális fesztiválként 
is megálmodott ren-
dezvénysorozat szá-
mos programpontot 
vonultat fel, különbö-
ző tematikájú interak-
tív műhelyek, szabad-
téri versenyek, bemu-
tatók, táncelőadások, 
fotókiállítások, film-
vetítések, koncertek 
is lesznek, de termé-
szetesen nem marad-
hat el a bográcsver-
seny sem. 

Az EME új kiadványa

Biró Annamária és Egyed Eme-
se szerkesztésében jelent meg az 
Aranka György és a tudomány 
megújuló alakzatai című kötet az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület ki-
adójának gondozásában. A kötet a 
2017. május 18–20-án A magyar-
országi és erdélyi tudományos-
ság alakzatai a 18–19. század for-
dulóján. Aranka György-évfordu-
lós tanácskozás című konferenci-
án elhangzott előadások szerkesz-
tett változatát tartalmazza, kiegé-
szülve néhány olyan tanulmány-
nyal, amely objektív okok miatt 
nem hangozhatott el Kolozsváron, 
de a szerkesztők felhívására szüle-
tett. A konferencia elgondolásakor 
a szervezők azt szerették volna, 
hogy minél több intézmény kutató-
ja lehessen jelen, hisz az egymás-
tól időnként függetlenül szervező-
dő kutatások egymást kiegészítve 
jobb rálátást nyújtanak az intéz-
ménytörténeti problémakörre.

Az átélhető múltszázad

HEVELE LILI

A 20. század számtalanszor feldolgozott, elcsé-
pelt történelmi eseményeit napjainkban nehéz 
izgalmassá tenni. Diane Pearsonnak azonban 
sikerült, hiszen Csárdás című romantikus családregénye kifejezetten 
olvasmányos, lebilincselő korrajz, amelyben a történelem hihetetlenül 
emberi arcát mutatja. A brit írónő rendkívül hitelesen ragadta meg a 
magyar kultúra vonalait, a nemzet mentalitását, miközben egy jól meg-
alapozott történelmi hátteret is felvázolt. A történet az első világhábo-
rú előtti évek Magyarországában kezdődik, átível a két világháborún, 
majd 1956 előtt zárul. Három család történetén keresztül bontakozik ki 
a múlt század jelentős része, amelyben a zsidók, a nácik, a nemesek és 
a parasztok sorsa szorosan összefonódott, háborúk, éhínség, gazdasá-
gi válság és jólét váltogatta egymást. A szereplők igazi hús-vér figurák, 
akik esendőségükben is szerethetők, illetve megérthetők.
A történet az első soraitól magával ragadja az olvasót. Könnyű a részévé 
válni, ugyanakkor nehéz a teremtett világából kiszakadni. A könyv mély 
nyomot hagy olvasójában, hiszen a lapok révén átélt viharos évek megta-
nítanak igazán értékelni saját, apró gondoktól tarkított életünket.

Felavatják a Vallásszabadság Házát Kolozsváron

Háromnapos borszéki fesztivál




