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M O L N Á R  M E L I N D A

C sütörtökön a legkisebb di-
ákok énekszóval kívántak 
újabb évszázadokat az alma 

maternek, aztán a nagyobbak mér-
ték össze tudásukat.

Tudás, nevelés és hit

Az ünneplés egyként mozgósítja az 
öregdiákokat és a jelenlegieket. Le-
gyen szó a közös sportvetélkedők-
ről, a Könczey Elemér karikaturista 
munkáiból készült tárlatról, a pén-
teken zajló tudományos ülésszak-
ról vagy a gálaműsorokról.
Tegnap az elemisták mesejelenete-
ket mutattak be, majd nekik szólt 
a mese. Aztán megnyitották a diák 

alkotók Iskolánk régen és ma című 
kiállítását. Mesés tízórai és rene-
szánsz táncház után mécsesekkel 
vonultak a kisdiákok és szüleik a 
felújított iskolaépület elé. Áldj meg 
minket, Úristen! – szólt a közös 
ének.

Mérföldkövek

Este a Haáz Rezső Múzeumban 
megnyitották a Mérföldkövek –  
Fejezetek a Tamási Áron Gimná-
zium 425 éves történetéből című 
kiállítást, amelyet Szász Hunor 
történész-muzeológus ismertetett. 
A tárlat történeti idővonal mentén 
mutatja be az iskola elmúlt évszá-
zadait meghatározó jeles esemé-
nyeket, folyamatokat és személyi-
ségeket – az alapítástól 1993-ig.
A kezdetekből kevés tárgy maradt 

fenn – digitális technikával, szí-
nészi alakítással vagy közvetett 
módon az adott korhoz kötődő 
tárgyakkal hidalták át. A 17. szá-
zadtól vannak az iskolához tartozó 
tárgyak, például a Mária-szobor, 
amely a város legrégebbi ismert 
alakos szobra. Csodálatos iskola-
történeti dokumentumok is megte-
kinthetők a kiállításon: az Album 
Gymnasii vagy a Székelyudvarhe-
lyi Kódex. Jubileumi facsimile-ki-
adásuk bemutatója szombaton dél-
után három órától lesz a városháza 
Szent István Termében.

Tudomány, épületátadás, 
gálaműsor

Ma délelőtt kilenc órától a Nyirő-te-
remben tudományos ülésszakkal 
folytatódik az eseménysor. Ugyan-
ott délután három órától az év-
fordulós fi lmanyagokat vetítik le. 
Este hattól a Művelődési Házban 
a véndiákok gálaestjére kerül sor. 
Szombaton a Szent Miklós-plébá-
niatemplomban a délelőtt tizenegy 
órai szentmisét követően áldást 
kérnek a felújított épületre. Este 
hét órától a Művelődési Házban gá-
laműsorral és táncházzal zárul az 
ünnepségsorozat.

A gimnázium örömünnepe
A tudás, a nevelés, a hit 425 évének rendezvénysorozata

K O V Á C S  E S Z T E R

N ovember 11. és 17. között ismét 
megrendezi a Székelyudvarhe-

lyi Kamarazene-fesztivált a G. Egye-
sület. Az idei, a tizenhatodik az eddi-
gi legszínesebb mind a meghívottak, 
mind a zeneválasztás tekintetében, 
árulta el Bihari Lóránt szervező.

Vasárnap délután 6 órakor a Gry-
phon trió (Annalee Patipatanakoon 
– hegedű, Roman Borys – cselló, 
Jamie Parker – zongora) koncert-
jével rajtol a székelyudvarhelyi 
kamarazene-fesztivál. A helyszín 
idén sem változott, az érdeklődőket 
a városháza Szent István Termébe 
várják minden fesztiválesten. „Eny-
nyire sokszínű soha nem volt a fesz-
tivál. Az előadók nagyon sok helyről 
vannak, a tengerentúlról is többen 
érkeznek, például Új-Zélandról, Ka-
nadából. A repertoárok a zenetörté-
netben elég nagy időszakot ölelnek 
fel, mert a fellépők ezeréves zenéket 
is fognak játszani, kissé átírva, de 
lesz barokk, klasszikus, kortárs ze-
nei produkció is” – sorolta ízelítő-
ként Bihari.

Rendhagyó programok

A program érdekes színfoltja a hét-
főn, november 12-én délután 5 órától 
tartandó rendhagyó zeneóra, illetve 
az azt követő, Szinfúziók – Évezre-
des analógiák 2018 című koncert 
is. „Ötödször vagy hatodszor jár 
nálunk az a nagyrészt budapestiek 
alkotta kortárs zeneszerzőcsapat, 
amelynek a csíkszeredai szárma-
zású Kedves Csanád a vezetője. Ők 
tartják a rendhagyó zeneórát, amely 
egy interaktív előadás lesz a 20–21. 
századi zeneelméletről. Reméljük, 
hogy lesz közönség, különösen 

remélem, hogy a helyi művészeti 
iskola zene tagozatos diákjainak ér-
deklődését is felkelti a program” – 
jegyezte meg a szervező. 

Rendhagyó a keddi fesztiválnap 
is, ugyanis a magyar nyelv napja 
alkalmából a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközponttal 
közösen megvalósított produkcióra 
várják a nagyérdeműt: Az indiánok 
nem hagynak cserben minket... 
című stand-up tragedy (avagy Tör-
ténelemóra görbe tükörrel és fekete 
zongorával) Laczkó Vass Róbert, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
színművészének és Szép András zon-
goristának a szerzői és előadóestje. 
Az est „krónikásai”: Farkas Árpád, 
Lászlóff y Aladár, Kányádi Sándor, 
Markó Béla, Márton László, Orbán 
Ottó, Papp Attila Zsolt, Ratkó József, 
Sántha Attila, Szálinger Balázs, Szé-
kely János, Szilágyi Domokos, Szőcs 
Géza, Tompa Gábor, Vasadi Péter, 
Veress Gerzson, illetve maguk a dal-
szerző-előadók – tudtuk meg a szer-
vezőktől.

Ötletből nincs, 
csak pénzből van hiány

A kamarazene-fesztivál fejlesz-
tésére ötlet van, tette hozzá Bihari 
Lóránt, csupán anyagiakban van 
hiány. „Régi tervem, hogy képzés is 
társuljon a fesztiválhoz, mesterkur-
zusokat lehetne tartani, ezek meg-
szervezése viszont nagyon költséges. 
Bár idén nem panaszkodhatunk, 
hiszen a korábbinál nagyobb támo-
gatást kaptunk a helyi önkormány-
zattól, továbbá támogatott a Bethlen 
Gábor Alap és a Gondűző Étterem 
is” – sorolta Bihari. Egyébként a kon-
certeken és a rendhagyó zeneórán 
való részvétel továbbra is ingyenes, 
a részletes programot pedig lapunk 
naponta közli majd.

Egy hétig csak jó zene

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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Keresse a kakast néven új játékkal lepjük meg mától 
olvasóinkat: havonta összesen négy – hetente egy-egy – 
szelvényt közlünk lapunk valamely oldalán, amelyet ki 

kell vágni, betenni egy borítékba, és a hónap végén 
beküldeni szerkesztőségünkbe. Egy borítékban tehát 

négy számozott szelvénynek kell lennie. 
A beérkezett borítékok közül egyet kisorsolunk, 

a szerencsés nyertes pedig 300 lejt nyer. 
Az első szelvényt mai lapszámunkban találják.

ÚJ JÁTÉK

KERESSÉK A KAKASOKAT!

• Ezekben a napokban örömünnepet ül a Tamási Áron 
Gimnázium. Van minek örülniük és amit ünnepelni-
ük – summázta Laczkó György igazgató. Megfér egy 
helyen a tudás, a nevelés és a hit, ugyanakkor a 425. 
évfordulóra megújult az iskolaépület. A tanintézet 
sokszínűségét mutatja a tematikus rendezvénysorozat 
és ünnepi kiadványaik.




