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Színes programokkal várják az érdeklődőket a gyergyószentmiklósi művészeti rendezvényen

Együtt élő nemzetek fesztiválja

Kézműves termékeikkel, ha-
gyományaikkal mutatkoz-
nak be az örményeken kívül 

a magyarok, szászok, zsidók, ro-
mánok és cigányok a pénteken kez-
dődő örmény művészeti fesztivá-
lon. A gyergyószentmiklósi rendez-
vényt nyolcadik alkalommal szerve-
zi meg a Gyergyószentmiklósi Ör-
mény Katolikus Egyesület, az Erdé-
lyi Magyar Örmények Szövetsége és 
Gyergyószentmiklós megyei jogú vá-
ros önkormányzata. Az örmények ün-
nepe ez a fesztivál, ahol helye van az 
örmény konyaknak és ángádzsábur 
levesnek, de ugyanakkor a spiritu-
alitásnak, búcsús szentmisének, a 
restaurált üvegablakok megáldásá-
nak és harangszentelésnek is. Az ör-
mény közösség azonban a vendég-
látó szerepét is betölti, minden más, 
Gyergyóban élő nemzet tagjait meg-
hívva az eseményre – fogalmazott 
Len Emil, Gyergyószentmiklós alpol-
gármestere. Hozzátette, a város gaz-
dagságát mutatja a sok nemzetiség, 
békés együttélésük nemcsak törté-
nelmi tény, hanem a jelen valósága 
is. A városvezető elmondta, a szű-
kös költségvetés nem tette lehetővé, 

hogy a rendezvényt rangjához mér-
ten támogassák, de a szervezésben 
és a technikai háttér megteremtésé-
ben maximális segítséget nyújt az 
önkormányzat.

Kulcsár László szervező arról szá-
molt be, hogy neves vendégek érkez-
nek a nyolcadik fesztiválra. „Örmény-
ország romániai nagykövete min-
den évben velünk ünnepelt. Most, bár 
nagykövetváltás volt, nem kell lemon-
danunk a folytonosságról, a fesztivál 
idején jelen lesz Szergej Minaszjan. 
Vasárnapra pedig a pápa romániai 
nagykövete érkezik, Miguel Maury 
Buendìa vatikáni nuncius tartja a va-
sárnapi búcsús szentmisét.”

A háromnapos rendezvényen to-
vábbi érdekes programokkal vár-
ják a résztvevőket. Péntek délután 
három kiállítást nyitnak meg a ör-
mény közösségi házban: Erede-
ti örmény szőnyegek (Steib Anna), 
2800 éves Jereván (Diramerján 
Artin), Gyergyói örmény sarkok 
(Görög Joachim műve). Szombat 
reggel a Virág negyedben nem-
zetiségi vásárban sétálhatnak, 
ahol szász süteményeket, szé-
kely, román és cigány terméke-
ket vásárolhatnak, valamint ko-
nyakvásár, bőrdíszművek és la-
cikonyha is várja őket. Az Együtt 
Erdélyben elnevezésű nemzetisé-

gi kultúrműsorban fellép a Rákos-
palotai Szilas néptáncegyüttes, 
a szamosújvári Hajakagak ör-
mény néptáncegyüttes, a Gyergyói 
Cigány Együttes, a szászrégeni 
Goldregen szász táncegyüttes, a 
maroshévízi Rapsodia Călimanilor 
táncegyüttes. Az estet tombola-
sorsolás, majd a magyarországi 
Ararat On együttes koncertje zár-
ja. Vasárnap reggel Gopcsa Pau-
la budapesti festőművész tart elő-
adást, délután pedig megszervezik 
a 8. hurutfesztivált az örmény kö-
zösségi ház udvarán.

Balázs Katalin

Az örmény közösség 

szervezi, de az együtt 

élő nemzetek mind-

egyikének és mindegyi-

kéről szól a hétvégén 

Gyergyószentmiklóson 

rendezendő örmény mű-

vészeti fesztivál.

Újabb katasztrófa sújtotta Japánt
Nagy erejű földrengés rázta meg csü-
törtök hajnalban Japán legészakibb 
nagy szigetét, Hokkaidót: a rengés 
okozta földcsuszamlásokban sajtóér-
tesülések szerint nyolcan meghaltak, 
több mint harmincan eltűntek – a ja-
pán híradások 120-ra teszik a sérül-
tek számát.

A rengés miatt megszakadt a há-
rommilliónyi hokkaidói háztartás 
szinte mindegyikének áramellátása, 
és egy atomerőmű hűtését átmeneti-
leg tartalék generátorokkal kell biz-
tosítani. A helyi idő szerint hajnali 3 
óra 8 perckor történt, 6,7-es erősségű 
földrengés epicentruma Tomakomai 
városától keletre volt, fészke pedig 
mintegy 40 kilométeres mélység-
ben – jelentette a japán meteorológi-
ai intézet. Szökőárriasztást nem kel-
lett kiadni. A földmozgás megrázta 
Hokkaidó prefektúra székhelyét, az 
1,9 millió lakosú Szapporót is. A szi-
geten minden vonatközlekedés leállt, 
nem jár a szuperexpressz és az ösz-
szes helyi érdekű vasút. A vasúttár-
saság közölte, hogy az áramszünet 
miatt nem tudják frissíteni tájékoz-
tató oldalaikat a közösségi médiá-
ban. A vidéki Acuma városban hatal-
mas földcsuszamlás történt egy hosz-
szú hegygerinc mentén, a hegyoldal-
ban álló számos házat temetve maga 
alá. A prefektúra kormányzata és a 
katasztrófaelhárítók arról számoltak 
be, hogy Acumában 32 embert eltűnt-
ként tartanak számon. A természeti 
csapás hírére hajnali 6 óra előtt hiva-
talába érkező Abe Sindzó miniszter-

elnök újságíróknak azt mondta, hogy 
kormánya válságközpontot állít fel a 
mentési és segélyezési munkálatok 
összehangolására. Szuga Josihide, a 
kormány főtitkára egy sajtóértekez-
leten elmondta, hogy eltűnt emberek-
ről és épületek összeomlásáról szóló 
telefonhívások százait kapták. Szuga 
azt mondta, hogy az illetékesek min-
dent megtesznek az esetleges áldo-
zatok felkutatásáért és mentéséért. 
Hokkaidó kormányzójának kérésé-
re az önvédelmi erők (a hadsereg) 25 
ezer katonáját a mentési munkála-
tokra vezénylik. Az ország nukleá-
ris felügyelő hatósága közölte, hogy a 
Tomari atomerőmű három reaktorá-
nak hálózati áramellátása leállt, a re-
aktorok és a kiégett fűtőelemek hűté-
sét azonban átmenetileg tartalék ge-
nerátorokkal biztosítják. Leállították 
az észak–japán sziget energiaellátá-
sának felét adó széntüzelésű erőmű-
vét is – közölte Szeko Hirosige ipari 
miniszter. A Hokkaido Electric Power 
(HEP) nevű áramszolgáltató és üze-
meltető arról számolt be, hogy min-
den széntüzelésű erőművüket leállí-
tottak közvetlenül a földrengést köve-
tően. Mintegy 2,95 millió ember ma-
radt áram nélkül.

Mint arról beszámoltunk, a hét ele-
jén az utóbbi 25 év legpusztítóbb táj-
funja, a Dzsebi legalább 11 halálos ál-
dozatot követelt a szigetország nyu-
gati részén, a legsúlyosabb károk 
Oszaka prefektúra területén voltak. 

Hírösszefoglaló

Szatmár: mély kútba 
esett két munkás
Tűzoltók mentettek ki két munkást 
egy 9 méter mély kútból a Szatmár 
megyei Remetemezőn. Egyikük-
nek leállt a légzése és a szívverése 
– közölte a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség. A katasztrófavédelmet 
egy remetemezői lakos értesítette, 
aki észrevette, hogy a kút kitisztí-
tását végző két munkás leereszke-
dett a mélybe, és egy idő után nem 
adtak életjelt. A helyszínre siető 
tűzoltóknak sikerült kiemelni a két 
munkást. Egyikük – egy 42 éves 
férfi – eszméleténél volt, a második 
munkást azonban eszméletlen és 
hipotermiás állapotban hozták fel-
színre, leállt a légzése és a szívmű-
ködése, a szatmárnémeti sürgős-
ségi kórházba szállították. A kút ki-
lenc méter mély. A tűzoltók szerint 
ötméteres mélység alatt már fenn-
áll az oxigénhiány kockázata, és fel-
tételezhető, hogy a munkások nem 
ellenőrizték ezt, mielőtt leereszked-
tek volna.

Ingyen utazhat,  
aki könyvet olvas
Nem kell jegyet váltaniuk a kolozs-
vári tömegközlekedési eszközök-
re azoknak, akik nyomtatott köny-
vet olvasnak pénteken. A kincses 
városban lassan hagyománnyá 
váló akció a Bookfest könyvsza-
lon kezdeményezése. A csütörtök-
től vasárnapig tartó könyves ese-
mény tiszteletére pénteken hajnali 
öt órától este tízig ingyen utazhat-
nak az olvasók Kolozsváron. A ked-
vezmény azonban e-könyvekre és 
hangoskönyvekre nem érvényes 
– figyelmeztetnek közleményük-
ben a szervezők. A Bookfest könyv-
szalon helyszíne a sétatéri Kaszi-
nó, ahol több mint húsz könyvkiadó 
és -forgalmazó állít ki. A nemzetkö-
zi könyvszemle idei díszmeghívott-
ja az Amerikai Egyesült Államok. A  
délelőtt tíz és este nyolc között lá-
togatható vásáron 20 és 70 száza-
lékos kedvezményt kínálnak.

„Túllép a vásznon” Közép-Kelet-Európa első ScreenX moziterme
Megnyílt pénteken Közép-Kelet Európa első ScreenX moziterme a budapesti Cinema City Arénában. „A ScreenX Films új 
korszakot nyit a történetmesélés világában, ahol a közönség eddig sohasem látott mértékben válhat részévé a film világá-
nak. A filmet nem korlátozza többé a középső vászon mérete, és kitörhet a hagyományos mozik korlátaiból, 270 fokos vizu-
ális tartalommal körülvéve a nézőket” – olvasható a mozi honlapján. A kezdeményezők szerint a középső vászon kiterjesz-
tésével a terem oldalsó falaira a történetet még meggyőzőbben lehet közvetíteni, a szereplők valóságosabbak lesznek, így a 
közönségnek lélegzetelállító élményben lehet része. A ScreenX továbbfejleszti a moziélményt, kreatív történetmesélést biz-
tosít és élethű vizuális élményt azáltal, hogy „túllép a vásznon”.

A szombati vásárban többek között szász süteményeket, székely és cigány termékeket vásárolhatnak a fesztiválozók
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