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A klasszikus fesztiválprogram 
mellett – nappal mesterkur-
zusok, esténként ingyenes 

koncertek – idén még egy szakmai 
beszélgetés is teret kap a Harmonia 
Cordis Egyesület tizenharmadik 
fesztiválján Marosvásárhelyen. Beke 
István Ferenc főszervező elmondása 
szerint a román–magyar kulturális 
együttélésről fognak beszélni a meg-
hívottak, miközben felelevenítik, 
hogy mikor is jelent meg a klasszikus 
gitár Marosvásárhelyen és hogyan 
fejlődött a vásárhelyi gitárélet. Pénte-
ken 10 órától a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen zajló beszélgetés 
meghívottjai: Lőrinczi György, Ovi-
diu Ene Atanasiu, Bibó Lajos, Liviu 
Georgescu. Aznap 11 órától Lőrincz 
György archaikus hangszereiből is 
nyílik kiállítás ugyancsak a színita-
nodán.

Pénteken már a Kultúrpalotába 
hívják gitárzenét hallgatni a kö-
zönséget: 19 órától a magyarorszá-
gi Pavlovits Dávid koncertezik, aki 
visszatérő fellépője a gitárfesztivál-
nak. Utána a Iancu–Lobonț duó lép 
fel, vagyis Olivia Iancu és Claudiu 
Lobonț gitárművészek. A szünet 
után pedig a Giampaolo Bandini – 
Cesare Chiacciaretta Duo veszi át a 
terepet a színpadon. A gitárból és 

bandoneonból álló duónak egyik 
célja, hogy megismertesse és meg-
szerettesse az argentin zenét, az or-
szágra legjellemzőbb hangszereken 
játszva. 

Szombaton, augusztus 11-én már 
16 órakor koncertre várják az érdek-
lődőket a Kultúrpalota kistermébe, 
ahol marosvásárhelyi fi atal tehetsé-
gek lépnek fel majd. 19 órától már a 
nagyteremben a Tritonus Guitar Tri-
ot hallhatjuk, azaz a magyarországi 
Molnár Levente, Szurgyi Gergely, 
Varga Bálint formációt. Majd egy 
újabb trió, a Ritter Zsófi a, Kormos Ba-
lázs, Tóth Álmos alkotta  Venti Chia-
vi Gitártrió szórakoztatja a nagyér-
deműt szintén Magyarországról. A 
szünet után Csáki András játszik, a 

magyarországi gitárművészt több 
romániai zenész kíséri: Pál Tamás és 
Martalogu Adél hegedűn, míg Kardos 
Margit brácsán és Moldován Szabolcs 
csellón játszik.

A gitárfesztivál utolsó napján, va-
sárnap is a Kultúrpalota ad otthont a 
koncerteknek, aznap este a dzsessz-
zene kerül fókuszba. Ismét 19 órakor 
kezdődnek a koncertek: előbb a Ven-

ezuelában született, de Ausztriában 
oktató Gabriel Guillén játszik, hazai 
zenészek kísérik, Enyed Károly zon-
gorán, Hadnagy Attila nagybőgőn, 
míg Asztalos Zsolt ütőhangszereken 
közreműködik a koncertben. Az est 
második felében a Pusztai Antal Jazz 
Band játszik. A névadó ausztriai gitár-
művész mellett az orosz Nikita Boldy-
rev és Beke István Ferenc játszik még 
gitáron, Mădălina Petre énekel, Enyed 
Károly zongorázik, Hadnagy Attila és 
asztalos Zsolt itt is nagybőgőn és ütő-
hangszeren közreműködik.

A fesztivál további részében 
a Kultúrpalotában várják esti 
koncertekre a nagyérdeműt
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Még a hétvégén gitárfesztivál
Több tíz fellépő játszik még a Harmonia Cordis Gitárfesztiválon
• Bár már napok óta tart a 
Harmonia Cordis Gitárfesz-
tivál, a fele még hátravan: 
pénteken, szombaton és 
vasárnap is gitárkoncertek 
várják a nagyérdeműt, de 
szakmai beszélgetések 
is tarkítják a rendezvény 
programját.
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tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
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vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
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Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
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Unitárius találkozó Szejkefürdőn

SIMON VIRÁG

Idén, augusztus 11-én, szomba-
ton 11 órakor úrvacsoraosztással 
egybekötött szabadtéri hálaadó 

istentisztelettel kezdődik a talál-

kozó, amelyre a Magyar Unitárius 
Egyház minden unitárius és más 
felekezetű érdeklődőt szeretettel vár 
– hálát adnak Istennek az egyetlen 
erdélyi alapítású egyházért, amely 
450 éve áll Isten és ember szolgá-
latában. A találkozó programja 
– országzászló-átadás, huszárfel-

vonulás, fúvószenekar előadása. 
Megnyitóbeszédet Simó Sándor 
székelyudvarhelyi lelkész-esperes 
tart, istentiszteletet Csete Árpád ho-
moródalmási lelkész, az Unitárius 
Lelkészek Országos Szövetségének 
elnöke. Úrvacsorai ágendát Katona 
Dénes székelyudvarhelyi kórház-
lelkész mond. Köszöntőbeszédek: 
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar 
Unitárius Egyház püspöke; a szé-

kelyudvarhelyi testvérfelekezetek 
képviselői; Rob Isaacs és Janne 

Eller Isaacs, a külföldi unitári-
us-univerzalista testvérfelekezetek 
képviselői; Grezsa István miniszteri 
biztos, Magyarország; Orbán Árpád 
alpolgármester, Székelyudvarhely; 
Hargita Megye Önkormányzatának 
képviselője. A programban szerepel 
még: koszorúzás Orbán Balázs sírjá-
nál, jubileumi székelykapu-avatás, 
közös éneklés Sorbán Enikő énekve-
zér és népdalénekes irányításával.

• Marosvásárhelyről és környékéről is részt vesznek az 
unitárius hívek a hagyományos szejkefürdői találkozón. 

Lesz koszorúzás 
Orbán Balázs sírjánál, 
jubileumi székelykapu-
avatás, közös éneklés.

Beke István Ferenc főszervező elmondása szerint 
a román–magyar kulturális együttélésről fognak 
beszélni a meghívottak, miközben felelevenítik, 
hogy mikor is jelent meg a klasszikus gitár 
Marosvásárhelyen és hogyan fejlődött a vásárhelyi 
gitárélet.




