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Közel ezer kilométer
A Via Transilvanica Maros és Hargita megyét is érinti

A N T A L  E R I K A

A Tăsuleasa Social Egyesület 
egy új kezdeményezés meg-
valósításába vágott bele, 

azzal a céllal, hogy népszerűsítse 
az ország történelmi, természeti 
és kulturális értékeit. A terv sze-
rint tíz megyén halad keresztül az 
a turisztikai és zarándokút, amely 
egyedülállónak számít Románi-
ában. A Via Transilvanica Mehe-
dinți, Krassó-Szörény, Hunyad, 
Fehér, Szeben, Brassó, Hargita, 
Maros, Beszterce-Naszód és Szu-
csáva megyéken áthaladva bemu-

tatja a leglátványosabb turisztikai 
célpontokat, az épített és kulturális 
örökségtől kezdve a természeti rit-
kaságokig, a vidék sajátosságait, 
egyedülálló hagyományait, nép-
szokásait. Eddig 400 km készült el 
az útból, a következő időszakban 
újabb 240 km kerül átadásra Ma-
ros és Hargita megyében. Például 
Segesvár, Szászkézd vagy Szováta, 
Parajd, Korond és Székelyudvar-
hely is szerepel az útvonalon.

Érdemes lesz kipróbálni

Ahogy az ötletgazdák fogalmaztak, 
a 950 kilométernyi útvonalat bárki 
megteheti néhány hét alatt, illet-

ve egyes szakaszait pár nap alatt, 
ahogy ideje és energiája engedi. 
Gépkocsival vagy kerékpárral köz-
lekedhet, egyes helyeken több 
időt tölthet, máshol keve-
sebbet, ezt mindenki maga 
döntheti el. Az utazónak 
minden szakaszon teljes inf-
rastruktúra áll majd rendel-
kezésére, vagyis ivóvíz, szál-
láslehetőség és étkezés, illetve 
tudnivalók a környék látnivalóiról, 
kulturális, történelmi, földrajzi sajá-
tosságairól.

Maros megyében az útvonal 
15 közigazgatási egység területén 
halad át 150 kilométeren keresz-
tül, Hargita megyében közel 90 
kilométer hosszú ez a szakasz. 
A Maros Megyei Tanács vállalta, 
hogy népszerűsíteni fogja az út-
vonalat és hozzájárul hosszú távú 
fenntartásához azáltal, hogy be-
lefoglalja Maros Megye Fejlesztési 
Tervébe.

KORPOS ATTILA

K állai Emánuel, az esemény 
egyik főszervezője a tegnapi 

sajtótájékoztatón elmondta, nem 
volt könnyű lemondani a fesztivál 
lényegéről, a személyes találkozás-
ról. „Felmerült az is, hogy teljesen 
elhalasztjuk az idei találkozót, il-
letve az is, hogy csak ősszel tart-
juk meg. De a vírus egy esetleges 
második hullámának híre inkább 
azt mondatta velünk, hogy idén az 
online formátum lesz a leginkább 
megfelelő” – mutatott rá, hozzátéve, 
hogy a korábbi években már voltak 
tapasztalataik az élő közvetítések-

kel, de igazi kihívás volt az idei ren-
dezvényt teljes egészében így meg-
szervezni. Mint mondta, idén olyan 
meghívottakat is meg tudtak szólí-
tani, akikkel korábban nem talál-
kozhatott a közönség, ilyen például 
a magyarországi Pintér Béla vagy 
Böjte Csaba ferences szerzetes. 

Elhangzott, a tábor és fesztivál 
közötti jelleg megtartásának jegyé-
ben idén is sor kerül a részvevők kor-
csoportok szerinti beosztására. „A 
kiscsoportos tevékenységek online 
fognak zajlani, ahol ismerkedni, be-
szélgetni tudnak majd a részvevők. 
Más hangulatot és minőséget fog 
kölcsönözni, de célunk továbbra is 
az, hogy keresztény értékeket köz-
vetítsünk” – tudtuk meg Kerekes Ist-

vántól, aki a lebonyolításban vállalt 
szerepet.

A részletekről

„A CSIT augusztus 9–12. között zaj-
lik” – ezt már Kerekes Csilla társ-
rendezőtől tudtuk meg. A hitelesség 
érdekében az online stúdió is Csík-
somlyón lesz berendezve, a szoká-
sos programpontok között pedig 
lesz reggeli torna, délelőtti tanítá-
sok, délutáni műhelyek, előadások, 
játékok, de a mindennapi 
szentmise sem marad el. A 
regisztráció már ezen a hé-
ten elkezdődik a CSIT hon-
lapján, ahova csak azoknak 
kell bejelentkezniük, akik kis-
csoportokban szeretnének részt ven-
ni, erre  július során lesz lehetősé-
gük az érdeklődőknek. A honlapon 
minden egyéb információ is elérhető 
a fesztivállal kapcsolatban. A közve-
títéseket a találkozó közösségi olda-
lán lehet majd élőben követni.

ANTAL ERIKA

A korábban tervezett koncertek el-
maradnak, viszont a szervezők 

ragaszkodnak a lovastáborhoz és a 
lovasbemutatókhoz, amelyek igen 
népszerűnek bizonyultak az előző 
években is, illetve lesz hagyomá-

nyos kézművesvásár, borudvar, 
tudomány-népszerűsítő 
előadások, gyereknappal 
egybekötött foglalkozások, 
tűzoltó-felvonulás, és a Be-
kecs Együttes is fellépne. 
Valamennyi rendezvény 
szabadtéri, hogy az előírt 

távolságtartási szabályokat le-
hessen betartani.

A fertőzések számának növeke-
dése, illetve az egészségügyi intéz-
kedések, szigorítások miatt végle-
ges döntés csak néhány napon belül 

fog születni – mondta a Székely-
honnak Somodi Szilárd szervező, 
a Nyárádmente Kistérségi Társulás 
munkatársa, hozzátéve, bíznak ab-
ban, hogy a szabályok betartásával 
sikerül megrendezni az eseményso-
rozatot, amely fontos a nyárádszere-
daiak és a környéken élők számára.

A hónap végén esedékes ren-
dezvény megtartásával kapcsolat-
ban Tóth Sándor nyárádszeredai 
polgármesternek is kételyei van-
nak. Mint lapunk érdeklődésére 
elmondta, az idei fesztivál, ameny-
nyiben sikerül megvalósítani, amo-
lyan „fél fesztivál” lesz csak, ezért 
is szerepel a programban úgy, hogy 
2,5., vagyis nem a harmadik, ahogy 
következne. „Nem szeretnénk ki-
jelenteni, hogy lesz, aztán egy 
nappal előtte az egészet lefújni. 
Figyeljük az eseményeket, és azok 
függvényében döntünk” – magya-
rázta az elöljáró.

É pített örökségek fotózására vagy 
fi lmezésére bátorítják a 11–19 éves 

korosztályú gyerekeket, fi atalokat, 
azaz két kategóriára osztva az 5–8. és 
9–12. osztályosokat. A részvevőktől 
Hargita megyei házak és középületek 
– kultúrotthonok, székházak, isko-
lák, plébániák, kápolnák, templomok 
– képi dokumentálását kérik, azok 
építészeti megoldásainak, díszítő rész-
leteinek bemutatásával. A pályázatot 
kizárólag Hargita megyei diákoknak 
hirdették meg, azonban részt vehetnek 

azok is, akik nem itt élnek, de a me-
gyéből származnak. Minden pályázó 
legtöbb három digitális fotográfi ával 
nevezhet be, a videók kategóriájában 
pedig csak egy alkotást fogadnak el. 
Ez utóbbiak hossza legtöbb 5 perc le-
het, és a fájl mérete nem korlátozott. 
A pályamunkák beküldésének ha-
tárideje augusztus 9-e. A kiírással 
kapcsolatosan további részletekről 
a 0744-784 234-es telefonszámon 
vagy az artcenterlazarea@gmail.com 
e-mail -címen lehet érdeklődni.

Székelyudvarhely is bekerült az 
ezer kilométeres út látnivalói közé
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Csak otthonról követhető a CSIT

Nagy a bizonytalanság

Pályázat gyerekeknek

• Vegyétek és egyétek mottóval, a koronavírus-jár-
vány miatt csak online módon rendezik meg a Csík-
somlyói Ifjúsági Találkozót (CSIT), amely az egyház-
megye katolikus fiataljainak évente legjobban várt 
többnapos fesztiválja. 

• Közel ezer kilométer hosszú lesz az a turisztikai út, 
amely Drobeta Turnu Severintől indul, átszeli Erdélyt 
és Bukovinát, és eljut egészen a Putnai kolostorig. Az 
útvonal Maros és Hargita megyén is áthalad, és érinti a 
legfontosabb turisztikai látványosságokat.

• Idén július 31. és augusztus 2. között tervezik meg-
tartani a Nyárádmente Fesztivált, amely a világjárvány 
miatt az előzőknél kisebb és szerényebb rendezvény-
nek ígérkezik. De még így sem biztos, hogy sikerül 
megvalósítani.

• Épített örökségünk 2020 címmel fotó- és videópályá-
zatot hirdet gyerekeknek a szárhegyi Kulturális és Művé-
szeti Központ. A kiírás Hargita megyei diákoknak szól.

A régizene-fesztivál további programja
A fesztivál hátralévő napjaiban (keddtől vasárnapig) mindennap 
16 órától online hangszerbemutatókat tartanak. Ma 18.45-től a 
csíksomlyói kegytemplomban Hans Eckart Schland orgonakoncert-
jét hallhatják, 21 órától pedig a Carmina Renascentia fog online 
muzsikálni. Szerdán 19 órától a madéfalvi Siculicidium-kápolna 
lesz a helyszíne a Ványolós Család koncertjének, míg 21 órától a 
csíksomlyói Salvator-kápolnából fog online koncertezni a Concerto 
Spiralis. Csütörtökön 19 órától a gyergyószentmiklósi örmény kato-
likus templom kertjében a Csíki Kamarazenekar a barokk világába 
kalauzolja el az érdeklődőket, este 9 órától pedig Erich Türk orgona-
koncertjére kerül sor a virtuális térben. Pénteken már a Mikó-várban 

hallgathatják az érdeklődők a Csíki Kamarazenekar 18 órakor kez-
dődő élő koncertjét (belépő 25 lej), az esti 9 órás program részeként 
Erich Türk folytatja egy nappal korábbi műsorát. Szombaton délelőtt 
10 órától Kájoni-túrát szerveznek kerékpárral a Mária-úton, amelyen 
ingyenes ugyan a részvétel, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Este 6 órától a Concerto Spiralis élő koncertjére látogathatnak ki 
az érdeklődők a Mikó-várba (belépő 15 lej), 7 órától borkóstoló lesz 
(belépő 40 lej), míg 9 órától újfent Erich Türk fog online koncertez-
ni. A fesztivál zárónapján, vasárnap délután 5 órakor a Codex két 
előadására is sor kerül a korábbi koncerthelyszínen (belépő 15 lej), 
míg este 9 órától Simó József, a Barozda együttes alapító tagja fog a 
virtuális térben koncertezni. Az online koncertek az esemény Face-
book-oldalán lesznek elérhetők.

• RÖVIDEN 




