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H I R D E T É S

Torockóra kerül 
a korona másolata

Megvette a Szent Korona és a 
koronázási ékszerek máso-

latát a Duna Médiaszolgáltató, 
és Erdélyben, a Fehér megyei 
Torockón található Duna-ház-
ban helyezik majd el a tárgya-
kat – jelentette be Dobos Meny-
hért, a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
tegnap az M1 aktuális csator-
nán. A vezérigazgató elmond-
ta, a másolatot a felvidéki 
díszműlakatos, Panyik Imre 
készítette, aki több ezer órán át 
tanulmányozta a Parlamentben 
lévő eredeti műtárgyakat. A 
másolatok két év alatt készül-
tek el, és Trianon 100. évfordu-
lója alkalmából vitték a tárgya-
kat a Duna-házba – tette hozzá 
Dobos Menyhért. Elmondta azt 
is, a másolatok minden előadás 
előtt megtekinthetőek lesznek 
a Duna-házban, amelynek a 
kulturális missziója az, hogy 
segítse a szórványban élő ma-
gyarok megmaradását. Amint 
a festői szépségű Torockón 
található Duna-ház honlapján 
olvasható, a Duna Televízió – a 
magyar közszolgálati média 
meghatározó csatornája, az 
országhatároktól független 
nemzeti összetartozás tévéje 
– 2015 óta nemzeti főadóként 
is különleges kulturális teret 
képez a világ magyarsága 
számára. Ennek szellemében 
nyitotta meg 2014 júniusában a 
térség kulturális központjaként 
működő torockói Duna-házat, 
amely a magyar kultúra és a 
magyar közszolgálati média el-
ismert, küldetését betöltő helyi 
központjává vált. A turisztikai 
szempontból és kulturálisan is 
kiemelt jelentőségű település 
egyik legszebb háza a műem-
léki előírásoknak megfelelően, 
gondosan felújított Duna-ház. 
(Krónika)

MAROSVÁSÁRHELYEN ÉS SZÉKELYUDVARHELYEN IS VÁRJÁK A GITÁRZENE SZERELMESEIT

Teljes értékű nemzetközi gitárfesztivál
Javában zajlik a Harmonia 
Cordis Nemzetközi Gitár-
fesztivál Marosvásárhe-
lyen a várban, és tegnap 
este kezdődött Székely-
udvarhelyen a Kis Szent 
Teréz-templomban. Az 
eseménysorozat szeptem-
ber 13-án zárul mindkét 
városban.

 » ANTAL ERIKA

A világjárvány annyiban 
nyomta rá a bélyegét az 
idei, 15. Harmonia Cor-

dis Nemzetközi Gitárfesztiválra, 
hogy néhány előadó nem tudott 
vagy nem tud megjelenni az 
utazási korlátozások miatt, de 
a résztvevők zöme jelen van, 
és estéről estére jó hangulatú 
koncertekre számíthatnak a 
nézők. A szeptember 13-ig tartó 
rendezvényt a marosvásárhelyi 

várban és a székelyudvarhelyi 
Kis Szent Teréz-templomban 
követhetik fi gyelemmel az ér-
deklődők. Beke István Ferenc 
gitárművész, a Harmonia Cordis 
Egyesület elnöke úgy értékelt, 
hogy az esemény „nem egy pan-
démiás fesztivál”, hanem teljes 

értékű zenei rendezvény, egyike 
azon kevés európai színvonalú 
fesztiváloknak, amelyek a legje-
lentősebb, nemzetközi hírnevű 
előadókat sorakoztatják fel. A 
koncertek minden este 7 órakor 
kezdődnek a várban felállított 
színpadon Marosvásárhelyen, és 
fél 8-kor Székelyudvarhelyen, a 
nézőtérre az érdeklődők ingyen 
léphetnek azt követően, hogy 
regisztráltak. A járványra való 
tekintettel az egészségügyi in-
tézkedések betartása – az előírt 
távolságtartás, a maszkviselés 

– kötelező. Az esti koncertekkel 
párhuzamosan, az előző évek-
hez hasonlóan, idén is tartanak 
mesterkurzusokat. Ahogy Beke 
István Ferenc érdeklődésünk-
re elmondta, most kevesebb 
a résztvevő, mindössze 15-20 
diák, akik ösztöndíjalapon 
tanulnak. Tavaly-tavalyelőtt 
kétszer ennyien vehettek részt, 
de a járványra, a szabályok 
betartására való tekintettel az 
idén csak így lehetett megszer-
vezni. Az ösztöndíjat a Harmo-
nia Cordis Egyesület nyújtja a 

résztvevőknek. Ugyanakkor tart 
a nemzetközi verseny is, amely 
online indult, most pedig élőben 
folytatódik, és amelynek fődíja 
egy 4000 eurós értékű hangszer, 
amelyet egy görög hangszerépí-
tő mester készít el.

A fesztiválon brazíliai, fran-
cia-, német-, lengyelországi, 
valamint hazai előadók lépnek 
színpadra, a székelyudvarhelyi 
nézők pedig a Palló Imre Mű-
vészeti Líceum diákjai, Forgács 
Rudolf és Vajda Beáta játékát is 
megcsodálhatják.

A marosvásárhelyi várban szabadtéri gitárkoncertek várják a nemzetközi fesztivál résztvevőit  » Tavaly-tavalyelőtt 
kétszer ennyien vehet-
tek részt, de a járvány-
ra, a szabályok betartá-
sára való tekintettel az 
idén csak így lehetett 
megszervezni. 
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