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H I R D E T É S

Csíkszeredába és Kolozsvárra 
is ellátogat a Héttorony Fesz-
tivál, amelynek keretében 
világ- és népzenét játszanak 
olyan terekben, tornyok alatt, 
amelyeket Makovecz Imre 
tervezett.

 » KRÓNIKA

M inőségi világ- és népzenét 
visz Makovecz Imre Kos-
suth-díjas építész tereibe a 

Héttorony Fesztivál, amely tegnap 
kezdődött és november 20-áig tart. 
A vándorrendezvény bejárja a Kár-
pát-medencét, minden nap máshol 
mutatkozik be. A tegnapi fesztivál-
megnyitót a tervek szerint a buda-
pesti Makovecz-központban tartot-
ták, ahol Csernyus Lőrinc építész 
és Makovecz Pál, a Makovecz Imre 
Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke indította el a programsorozatot, 
majd a Szászcsávási Zenekar is fel-
lépett – olvasható az MTI-n.

Pénteken a csíkszeredai Millenni-
umi templom ad otthont a rendez-
vénysorozatnak. Délután Makovecz 
angyalai címmel nyílik kiállítás, 
majd Szvorák Katalin Kossuth-dí-
jas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népdalénekes lép színpadra. Este 
táncházba várják az érdeklődőket a 

A TÖBBÁLLOMÁSOS HÉTTORONY FESZTIVÁL PROGRAMJÁBAN KIÁLLÍTÁS, KONCERT, TÁNCHÁZ ÉS FÉNYFESTÉSZET IS SZEREPEL

Erdélyben is tisztelegnek Makovecz Imre előtt

A kolozsvári Rhédey kávéházban fellépő Nigun zenekar dzsesszenével szórakoztatja a közönséget

 » A szervezők 
célja, hogy a 
Makovecz által 
alkotott helyszí-
neken zeneszó 
is hirdesse: a 
szakrális építé-
szet él. 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes székházába, ahol Appelshoff er Já-
nos és Rémi Tünde tanítja a lépéseket, 
a Kedves Zenekar pedig a talpalávalót 
húzza. A vándorfesztivál következő 
állomása a kincses város, ahol szom-
baton a törökvágási református temp-
lomban nyílik kiállítás Kallós Zoltán 
emlékére Henics Tamás fotográfi ái-
ból. Este a Canlar zenekar lép fel Er-

dal Salikoglu török énekmondóval. A 
Nigun zenekar pedig a kelet-európai 
klezmerörökség és az amerikai dzsesz-
sz ötvözésével varázsolja el közönsé-
gét a Rhédey kávéházban.

A fesztivál záróprogramja novem-
ber 20-án, Makovecz Imre születé-
sének évfordulóján a Budai Viga-
dóban lesz, ahol Herczku Ágnes és 
zenésztársai Bartók-estjét hallhatja 

a közönség. Horváth László szervező 
elmondta, a fesztivál két hete alatt 
a különböző helyszíneken olyan 
népzenei, világzenei produkciókat 
mutatnak be, amelyeket év közben 
szerettek meg, fedeztek fel. A ren-
dezvény programját Kiss Ferenc, a 
fesztivál művészeti vezetője állította 
össze. Elsősorban a Fonó Budai Ze-
neház látókörében lévő művészek 
közül válogattak, főként a magyar-
országi legjobb népzenészek, világ-
zenészek lépnek fel a rendezvényen, 
de minden évben eljön egy-egy kül-
földi együttes, idén például a len-
gyel Volosi zenekar emeli a fesztivál 
rangját.

Az említett helyszíneken kívül Szi-
getvárra, Kakasdra, Paksra, Csen-
gerre, Nagygécre, Tokajra és Bakra 
is ellátogat a fesztivál. A szervezők 
a programsorozat megrendezésével 
Makovecz Imre munkássága előtt 
tisztelegnek. Céljuk, hogy az általa 
alkotott helyszíneken zeneszó is hir-
desse, hogy a szakrális építészet él. 
Minden térnek más az akusztikája, a 
koncerteken általában nincs is szük-
ség hangosításra. A fesztivál nevét 
Makovecz Imrének az 1992-es Sevil-
lai Expón felépült héttornyú magyar 
pavilonja adta. Mint a fesztivál hon-
lapján olvasható, határon innen és 
túl 11 helyszínen 80 művész, 10 kiál-
lítás, 16 koncert, táncház és fényfes-
tészet várja a látogatókat.

 » SZÁSZ CS. EMESE

Több száz érdeklődőt várnak hét-
végén a Kétnapos kaland Csillag-

honban elnevezésű Maros megyei 
gyerekfesztiválra. A 6–12 éveseket 
megszólító esemény célja, hogy visz-
szahódítsák a gyerekeket a televízi-
ótól és a számítógéptől, miközben 
a naprendszerrel ismerkednek vagy 
űrmanókkal játszanak. A Creactivity 
egyesület szombaton és vasárnap 
rendezi meg a fesztivált a Sapientia 
egyetem koronkai campusán. A szer-
vezők ígérete szerint játékkal és 
játékos tanulással teli hétvégét tölt-
hetnek el a gyerekek a fesztiválon, 
amely – amint a neve is mutatja – a 
csillagászat, az űr- és bolygórendszer 
tematikára épül. „Főként interak-
tív játékokat kínálunk a kicsiknek, 
például barangolás a galaxisban, 

amely révén megismerhetik nap-
rendszerünk bolygóit és azok sajá-
tosságait, de lesz hétpróbás űrutazó 
játék és bolygóvásár is, amely során 
a gonosz űrmanóktól kell a gyerekek 
visszaszerezzék a bolygókat, még-
hozzá csillagpénzzel” – fogalmazott 
Gál Csilla, az egyesület elnöke. Hoz-
zátette, sporttevékenységekkel, kéz-
műves foglalkozásokkal és kulturális 
programokkal is várják a résztvevő-
ket, valamint szombaton 18 órától a 
csíkszeredai Mesehetes zenekar ad 
koncertet. A gyerekfesztivál állandó 
programja a bátorságpróba, a szun-
dimotel és a tánctanítás, ugyanakkor 
az érdeklődők tíz sportegyesület fel-
lépését tekinthetik meg, négy inter-
aktív mesejátékban vehetnek részt, 
több mint ötven kézműves tevékeny-
ségből válogathatnak és négyfajta 
táncot tanulhatnak meg. 

Gyerekfesztivál gonosz „űrmanókkal”

 » Főként 
interaktív játé-
kokat kínálnak 
a kicsiknek, 
például barango-
lás a galaxisban, 
amely révén 
megismerhetik 
naprendszerünk 
bolygóit és azok 
sajátosságait.

 » BÍRÓ BLANKA

Doppingvétség miatt visszavonták 
a budapesti Nemzeti Vágta szer-

vezői a Sepsiszentgyörgy színeiben 
Kishuszár Vágta-győztes Kolumbán 
Örs István címét, és két évre eltiltot-
ták a versenyzéstől a lovat, a lovast, 
a csapatvezetőt és a tulajdonost. 
A hírt a Nemzeti Vágta hivatalos ol-
dalán hozták nyilvánosságra kedd 
este. A közleményben a szervezők 
arról tájékoztatnak, hogy a győztes 
Kolumbán Örs István Fatima nevű 
lovából vett doppingminta pozitív-
nak bizonyult. A szervezőbizottság 
eltiltotta a lovast, a csapatvezetőt, 

a tulajdonost és a lovat a 2019. és 
2020. évi Nemzeti Vágtán és annak 
előfutamain való versenyzéstől és 
bármilyen közreműködéstől, a tele-
pülést, vagyis Sepsiszentgyörgyöt 
pedig a jövő esztendei Kishuszár 
Vágta futamában és annak kvalifi -
kációs sorozatában való versenyzés-
től. Azt is közlik, hogy a dopping-
vétség miatt megváltozott az idei 
eredmény, a Kishuszár Vágtát a Zirc 
település színeiben versenyző Rigó 
Loretta nyerte Virág nevű lován. 
Egyébként a 13 éves Kolumbán Örs 
István már tavaly is megméretkezett 
a Kishuszár Vágtán Budapesten, ak-
kor nem győzedelmeskedett.

Székely doppingügy a vágtán

Földkörüli. A Maros megyei kétnapos rendevényen a 6-12 év közötti gyerekek játszva tanulhatnak
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