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M eglepően kevés hírverése 
volt az első alkalommal 
Marosvásárhelyen meg-

szervezett középkori fesztiválnak, 
így igencsak hasznos volt, hogy 
pénteken a különböző települések-
ről érkezett lovagok felvonulásával 
kezdődött a rendezvény. A várból 
induló sereg először a főtéren vo-
nult végig, majd a Bolyai és a Bor-
sos Tamás utcán is „bemutatkoz-
tak”, s a vár főbejáratán vonultak 
be elfoglalni sátraikat.

Belakták a marosvásárhelyi vá-
rat a nagyváradi Deus Vult Lovag-
rend képviselői, a szászebesi Muhl-

bachi apródok, a Dévai Vár Őrsége, 
a bukaresti Fehér Farkasok,  az Er-
dődi Vár íjászai, a németvásári lo-
vagok, de itt voltak a magyarországi 
Szent György lovagok és  házigaz-
daként jelen volt a marosvásárhelyi 
Dracones középkori táncegyüttes 
és a Farkas Lovagrend.

Lovagi játékok 
és modern gólyaláb

A nagyszínpad előtt lovagi já-
tékokkal és középkori táncokkal 
szórakoztatták az érdeklődőket, a 
korhű ruhába öltözött lányok tánc-
ba hívták a közönséget és a harci 
fegyvereket is ki lehetett próbálni. 
Négy modern gólyalábon közle-
kedő színésszel is találkoztunk a 

várban, ők is korhű ruhában vol-
tak, s szívesen megálltak egy egy 
fénykép erejéig beszélgetni a gye-
rekekkel, felnőttekkel. A vár egész 
területére felhúzott sátrak előtt 
fegyvereket és mellvérteket, sisa-
kokat lehetett emelgetni, próbál-
gatni, voltak bűvészmutatványok 
és bábszínház is. Délutánonként 
mindkét színpadon koncertekkel 
várták a vásárhelyieket. Nekünk 
különösen tetszett a sepsiszent-
györgyi Codex együttes koncertje, 
s máskor is szívesen meghallgatjuk 
a magyarországi Hollóének kon-
certjét. A magyarországi zenészek 
spanyol és skót dudával, buzuki-
val, tekerőlanttal, zergekürttel, 
furulyával, középkori dobbal, 
csörgőkkel középkori világzenét, 
diákdalokat, harci dalokat, truba-
dúrdalokat és népzenét játszottak, 
s nagy sikernek örvendtek.

A várban levő információs iroda 
előtt a gyerekek különböző kézmű-
ves foglalkozásokon vehettek részt, 
lehetett páncélt festeni, pólókat 
díszíteni és arcfestés is volt. Aki 
vasárnap kora délután tévedt a ma-
rosvásárhelyi várba, egy középkori 
esküvőn is részt vehetett. A három-
napos rendezvényt vasárnap este 
fáklyás felvonulás zárta.

L egtöbbször nem is gondolunk be-
le, hogy mennyi féle sajt közül vá-

laszthatunk. Tehén, kecske, juh vagy 
bivaly? Érlelt, gyúrt, zsíros, zsírsze-
gény, friss, lágy, krém vagy száraz? 
Szeptemberben viszont alkalmunk 
lesz Marosvásárhelyen, számos sajt-
készítményt egy helyen megtalálni, 
megkóstolni és beszerezni.

A 2016-ban Magyar Termék Nagy-
díjas Petry Látványműhely és Múze-
um szervezésében kerül sor az Erdé-
lyi Sajtmustrára 2018. szeptember 
14-én a látványműhely udvarán és 
a marosvásárhelyi Rákóczi-lépcső 
alatti kisutcában.

Erdélyben egyre erősödik a mi-
nőségi, kézműves technikával ké-
szülő sajttermelés, amely egy újabb 
terület, amire büszkék lehetünk. 
A szervezők elsődleges célja, hogy 

megteremtsék a termelők számára 
a lehetőséget termékeik népsze-
rűsítésére, értékesítésére. A helyi 
termelők által készített fi nomsá-
gokat nem csupán azért érdemes 
előnyben részesíteni, mert egészsé-
gesebbek, mint a legtöbb importált 
termék, hanem mert ez által hozzá-
járulhatunk a helyi gazdaság fej-
lődéséhez is, amiért mindannyian 
felelősek vagyunk.

Az egynapos rendezvényre Ma-
ros, Hargita és Kovászna megyé-
ből érkeznek a hagyományos, kézi 
technikával dolgozó sajttermelők, 
akik a termékeik értékesítése mellett 
különböző interaktív programok-
kal, műhelymunkákkal is színesítik 
majd a programot. További részletek 
az esemény Facebook-oldalán.
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Középkori hangulat a várban
Első alkalommal szerveztek lovagi fesztivált Marosvásárhelyen
• Középkori lovagok vonultak fel pénteken dél-
után Marosvásárhely főterén, s telepedtek le a 
várban, ahol három napig bemutatták egykori 
életmódjukat, harcoltak, zenéltek és sátraikba fo-
gadták az érdeklődőket. A marosvásárhelyi város-
háza első alkalommal szervezett középkori feszti-
vált a várban, amelyre az ország több megyéjéből, 
de Magyarországról is érkeztek vendégek.
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Hétfőn nyit a víkendtelepi fedett medence 
A nyári javítás, takarítás után szeptember 10-én reggel  6 órakor újra nyit 
a víkendtelepi fedett medence. A létesítményben alapos takarítást végez-
tek, fertőtlenítettek, s a medencét feltöltötték vízzel. Az öltözőkben és a 
mosdóban is újítottak, kicserélték a kis szekrények ajtaján levő zárakat 
és a világítást is felújították. A medence vizét napok óta melegítik, hogy 
hétfőn reggel, amikor a kis és nagy sportolók, az úszni tanuló gyerekek 
jönnek, megfelelő hőmérsékletű legyen. A városháza tájékoztatása 
szerint  800 sportoló edz a Víkendtelepen és előre láthatóan, a tavalyi 
évekhez hasonlóan csaknem ezer gyermek fog úszni tanulni.
A nyári hónapokban a Mircea Birău városi uszoda is zárva volt. Mint Jáno-
si Levente igazgató elmondta, a szükséges fertőtlenítést és karbantartást 
elvégezték és nekifogtak a medencék feltöltésének. Miután ezt befejezik, 
ellenőrzik a víz minőségét és hőmérsékletét, elkezdik a melegítést, s 
előre láthatóan szeptember 15. körül fogadják az úszni érkezőket.

Felvételi a BBTE marosvásárhelyi tagozatán
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi tagozata őszi felvé-
telit hirdet az Óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakra. Beiratkozni 
szeptember 10–11. között lehet az egyetem titkárságán, a szóbeli felvéte-
li vizsgára szeptember 12-én délelőtt 9 órától kerül sor. A beiratkozás 
és a felvételi menetéről további információkat találhatnak az intézet 
honlapján, illetve személyesen vagy telefonon a Pszichológia és Nevelés-
tudományok Kar titkárságán (Marosvásárhely, Köztársaság tér 38. szám). 
A titkárság telefonszáma: 0265-311 665, honlapcím: http://padi.psiedu.
ubbcluj.ro/marosvasarhely/
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