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Terv: Egyfeszt négy napon át
Összművészeti fesztivált terveznek a Gyergyói-medencében
• Négy napra össz-
művészeti, kulturális 
és zenei fesztivál 
helyszínné változik 
július végén a Gyer-
gyói-medence. Az 
Egyfeszten neves 
előadók lépnek szín-
padra, a térség „köny-
nyen fogyasztható”, 
szórakoztató, látoga-
tókat vonzó módon ke-
rülne fel a Kárpát-me-
dence kulturális és 
turisztikai térképére.

GERGELY IMRE

Az Omega együttes néhány 
tagja, Boban Markovic, 
Csík Zenekar, Deák Bill 

Gyula, Kiscsillag, Bagossy Brot-
hers Company – néhány név a 
július 29. – augusztus 1. között 
Gyergyószéken sorra kerülő Egy-
feszt fesztivál fellépői közül. Az 
eseménynek pedig egyik fontos 
fellépője lesz az Omega is, annak 
ellenére, hogy az év elején, a ze-
nekar két tagja is elhunyt. Kóbor 
János és a többi élő tag még né-
hány koncertet vállalnak Omega 

néven, ezek egyike lesz a gyer-
gyószentmiklósi.

Mindenképp megtartanák

A Gyergyói-medence települései pár 
éve a budapesti Székely Fesztiválon 
jelentek meg közösen, és akkor fo-
galmazódott meg az igény, hogy itt-
hon is jó lenne együtt mutatni meg 
az értékeiket. Most azért fognak 
össze, hogy a térséget a kapolcsi 
Művészetek Völgye fesztivál min-

tájára egy kulturális és művészeti 
esemény helyszínévé tegyék. Kas-
say Péter főszervező az eseményt 
bejelentő sajtótájékoztatón elmond-
ta, az Egyfeszt célja, hogy oda he-
lyezze Gyergyót a Kárpát-medencei 
kulturális turisztikai térképre. Mint 
részletezte, az Egyfeszt fesztivált 
eredetileg 2020 nyarára tervezték, 
de a járvány miatt az nem valósult 
meg. Jelezte, jelenleg többféle forga-
tókönyv létezik arra vonatkozóan, 
hogy a járvány alakulásától füg-

gően miként lehet majd júliusban 
fesztiválokat szervezni. Jelenleg 
úgy terveznek, mintha 2019 nyara 
lenne, azaz minden kötöttség nél-
kül lehetne tömegrendezvényeket 
tartani. Ha lesznek korlátozások, 
vagyis csak kisebb pár száz fős ese-
mények lesznek megengedettek, 
akkor azokat betartva, ha kell „szé-
ken ülős” koncertekkel, de minden-
képpen lesz Egyfeszt – húzta alá a 
főszervező.  

Összefogó települések

A szervezők olyan fesztiválprogra-
mot állítottak össze, amely egyrészt 
idevonzza a tudni-, szórakozni vá-
gyókat kulturális, művészeti, szóra-
koztató és turisztikai programokat 
kínálva, ugyanakkor megismertetik 
velük a Gyergyói-medence helyi ér-
tékeit. A központi helyszín Gyergyó-
szentmiklós lesz, azaz itt zajlanak 
majd a nagy koncertek, és számos 
más kisebb program, de a térség 
községei is bekapcsolódnak. A saj-
tótájékoztatón Alfalu, Szent-
miklós, Csomafalva, Ditró, 
Újfalu, Szárhegy és Remete 
polgármesterei voltak jelen, 
és osztottak meg néhány in-
formációt arról, ami a feszti-
vál négy napja alatt várható. 
Az esemény támogatója az 
önkormányzatok mellett a buda-
pesti Hagyományok Háza és a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség.

Hargita Megye Tanácsa a Gyer-
gyószárhegyi Kulturális és Művé-
szeti központ révén kapcsolódik be 
az erre a célra létrehozott Ice Flora 
Alapítvány által szervezett feszti-
vál támogatásába. Barti Tihamér, 
a megyei önkormányzat alelnöke 
hangsúlyozta, az, hogy most 2021 
márciusában ilyen szintű rendez-
vényen gondolkodnak azt is jelzi, 
hogy reménykednek, július végén 
ez lehetséges lesz, és nagy érdeklő-
désre is számíthatnak, az emberek 
várják már, hogy végre lehetőségük 
legyen kikapcsolódni szabadtéri 
rendezvényeken.

Idevonzanák a szórakozni 
vágyókat kulturális, művészeti, 
szórakoztató és turisztikai 
programokat kínálva
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     S A J T Ó S Z O L G Á L A T

SIMON VIRÁG

A Marosvásárhelyiek Facebook-
cso portban jelentek meg cson-

tokat ábrázoló fényképek, és az őket 
kísérő szöveg, amely szerint az „ősök 
hamvai sírjukból kiforgatva hevernek 

a templom falai tövében, akár 
a szemétdombon”. A posz-
toló szerint Henter György 
lelkésznek jobban oda kel-
lene fi gyelnie a munkájára. 
A bejegyzés alatt több tíz 
hozzászólás van, legtöbben 

védik a lelkészt, mert szerin-
tük jól végzi a munkáját, és a mun-
kálatokat végző cég alkalmazottai 
a hibásak azért, hogy felszínre ke-
rültek a csontok.

Mint ismert, 2017 októberében volt 
már egy hasonló eset, amikor a Vártemp-
lom körüli munkálatok során felszín-
re kerültek és jól láthatóak voltak a 
templom melletti csonttárolóban levő 
emberi maradványok. Akkor Soós 
Zoltán múzeumigazgató, jelenlegi 
polgármester, elmondta, ők korábban 
már feltárták a vár udvarát, s akkor 
kiderült, hogy ott egy csonttároló 
van, amelynek régészeti szempontból 
nincs értéke, mert nem egy zárt sír és 
a talált csontokat vissza kell temetni a 
munkálatok elvégzése után.

Nem az eső mosta ki őket

A vártemplom lelkésze, Henter 
György érdeklődésünkre elmond-
ta, most nem a múzeumhoz tartozó 
területen, a volt csonttároló kör-

nyékén, hanem a templom másik 
részén, a Gótikus terem bejárata 
közelében készültek a fényképek a 
csontokról. A lelkész közölte, hogy 
legutóbb októberben voltak na-
gyobb lélegzetű munkálatok a hely-
színen. De a vártemplomi felújítási 
munkálatok még nincsenek teljesen 
készen, így ő napi szinten ott van a 
helyszínen, nagycsütörtökön pedig 
Keresztes Géza műépítésszel, Nagy 
Béni kőrestaurátorral, Kiss Loránd 
restaurátorral járták körbe a temp-
lomot, megnézve, hogy a pilléreknél 
milyen javításokat kell eszközölni. 
Akkor sehol nem voltak csontok.

„Hétfőn két presbiterrel megnéz-
tem a fényképeken szereplő csonto-
kat. Nem hiszem, hogy emberi cson-
tok azok. Semmiképpen nem az eső 
mosta ki őket a földből, inkább úgy 
néznek ki, mintha valaki szétszórta 
volna őket. Értesítettem a múzeum 
illetékesét, aki azt mondta, hogy 
kedden reggel a múzeum munkatár-
sai begyűjtik a csontokat és eldön-
tik, hogy mi legyen a sorsuk. Úgy 
gondolom, hogy provokációiról van 
szó, valaki akarattal tette oda az is-
meretlen eredetű csontokat”.

Csontok a Vártemplom szomszédságában – a lelkész provokációt sejt
• Ismeretlen eredetű, a marosvásárhelyi Vártemp-
lom szomszédságában levő csontokról készült fotók 
jelentek meg a Facebookon, húsvét vasárnapján, nagy 
felháborodást keltve. A fényképeket közzétevő személy 
a vártemplom lelkészét, Henter Györgyöt hanyagsággal 
vádolja. Az érintett szerint provokációról van szó.

A lelkész szerint valaki odahozta a csontokat   ▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN




