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A költészet napjára készülve
Gyerekelőadással és fotókiállítással tisztelegnek a magyar líra előtt
• Két rendezvénnyel is 
készül a magyar költé-
szet napjának megün-
neplésére a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központ. 
Mindkét eseményt 
vasárnap tartják.

B A R A B Á S OR S OLYA

A magyar költészet napját  1964 
óta április 11-én, József Atti-
la  születésnapján ünneplik. 

Ebből az alkalomból minden évben 
különböző rendezvényekkel, előa-
dásokkal   tisztelegnek a magyar 
líra előtt. Idén a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ két 
rendezvénnyel is készült.

Fotókiállítás

„Az Erdélyi Fotográfi áért Múze-
um Egyesülettel közösen szer-
veztünk egy fotókiállítást, amely 
Molnár Attila gyűjtését dicséri és 
irodalmi nagyjainkat mutatja be. 
A fotográfi ákról készítettünk 60-
90 cm-es nyomatokat Ady Endre, 
Arany János, Petőfi  Sándor, Bene-
dek Elek arcképével. A kiállítás 
különlegessége, hogy az alkotók 
közötti barátságokat is bemutatja, 

ugyanakkor   a 100-150 évvel ez-
előtt készült fotók sajátos légkörrel 
bírnak, az akkori kor divatját tük-
rözik vissza”– nyilatkozta Kolcsár 

Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művészeti Központ vezetője. 
A kiállításmegnyitó a Figura Stú-
dió Színház színháztermének az 

előcsarnokában lesz április 11-én, 
vasárnap 16.30-től. A fotográfi ák 
alapján készített nyomatok két hé-
ten át lesznek láthatóak.

Meseelőadás

„A megnyitó után lesz a Zénó, az 
elképesztő madárijesztő című in-
teraktív meseelőadás bemutatója, 
amit nem csak gyermekeknek aján-
lunk, hanem az egész családnak 
egy tartalmas vasárnapi kikapcso-
lódás. A jelentéstartalmát tekintve 
egy olyan előadás, ami az 
újrakezdésről szól, amely 
a napjaink aktualitását 
dolgozza fel, és cselek-
ménysorozatába a nézők is 
bekapcsolódnak” – hang-
súlyozta Kolcsár Béla. Az 
előadásra jegyek ára gyerek-
nek 5, felnőtteknek 15 lejbe kerül, a 
belépőket elővételben meg lehet 
vásárolni a Figura Stúdió Színház 
jegypénztáránál munkanapokon 
15-19 óra között, vagy előadás előtt 
egy órával a helyszínen. Az előadás 
végén a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művészeti Központ a költészet 
népszerűsítése céljából három ver-
seskötetet sorsol ki a nézőközönség 
között.

A magyar költészet napját 1964 
óta április 11-én, József Attila 
születésnapján ünneplik

◂  F OT Ó : G EC S E N O É M I

Ünnepi műsorok
A székelyudvarhelyi Hargita 
Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont, partnerségben 
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatalával a magyar költé-
szet napja alkalmával vasárnap 
18 órától a székelyudvarhelyi 
városháza Szent István-ter-
mében Pilinszkytől napjainkig 
címmel ünnepi műsort szervez 
az Evilági együttes fellépé-
sével. Előzetes helyfoglalás 
szükséges a 0744-766695-ös 
telefonszámon. A jegyek az 
előadás előtt vehetők át. 

*
A bukaresti Magyar Kulturális 
Intézet és a sepsiszentgyörgyi 
Magyar Kulturális Intézet, 
valamint a székelyudvarhelyi 
Művelődési Ház a Verské-
pek című, a kortárs magyar 
gyermekvers illusztrációkat 
felsorakoztató tárlatát mutatja 
be. A megnyitót online tartják, 
az esemény a két intézmény 
Facebook-oldalán visszanézhe-
tő, ám április 9-étől, péntektől 
a tárlat látogatható a széke-
lyudvarhelyi Művelődési Ház 
koncert- és kiállítótermében.

*
Vasárnap két eseménnyel ün-
nepli a magyar költészet napját 
a Csíki Játékszín. Délelőtt 11 
órától a Tizenegy című versösz-
szeállításra kerül sor a színház 
épülete előtt, ahol tizenegy 
Pilinszky János-vers hangzik el 
a társulat tizenegy színészé-
nek előadásában. 19 órától a 
színház nagytermében Szabó 
Enikő és barátai előadásában a 
Versek és dalok című verses-ze-
nés összeállítás lesz látható.

• R ÖV I D E N 

A N TA L E R I K A

A verseket április 6-a éjfélig le-
hetett beküldeni, a zsűri vala-

mennyit átolvasta és értékelte. A leg-
jobbakat fogja közölni a Látó, illetve 
április 11-én, a magyar költészet nap-
ján a Tompa Miklós Társulat művé-
szei az erre az alkalomra létrehozott 
Facebook-oldalon bemutatja. 

A versíró verseny ötlete 
Gáspárik Attilától, a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház 
igazgatójától származik, aki 
érdeklődésünkre elmondta, 
a koronavírus-járvány leg-
nagyobb veszteseinek ezt 

a generációt tartja, a kama-
szokat, akik nem járhatnak iskolába, 
egész nap a számítógép előtt kell ül-
niük, akik nem élhetnek társas éle-
tet, nem járhatnak szorakozni. „Arra 
gondoltunk, szólítsuk meg őket, hisz 
nincs fórumuk a megnyilatkozásra” 
– fogalmazott az igazgató, aki na-

gyon sikeresnek nevezte a kezdemé-
nyezést és szeretné, ha lenne folyta-
tása. A pályázatra összesen 40 diák 
küldte be a munkáját Marosvásár-
hely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, 
Kolozsvár, Székelyudvarhely, Zilah 
valamint Barót iskoláiból.

Demény Péter, a Látó szerkesztő-
je a Székelyhonnak elmondta, vala-
mennyi beküldött verset, összesen 
80-at, elolvasta és az a véleménye, 
hogy a kezdeményezés megmoz-
gatta a fi atalok kreativitását. „Több 
jelentkezőre számítottam, de való-
színűleg, a megkötés, a kötelező té-
ma korlátozta a diákok kreativitását, 
és lehet, hogy az idő is túl rövid volt 
számukra” – mondta a költő, aki 
szerint a színház a játék lehetőségét 
látja ezekben a versekben, ő viszont 
úgy vélte, hogy a vártnál kevesebb 
volt az értékelhető, a jól megírt mű.

A pályázóknak egy kötelező te-
matikájú verset kellett írniuk a saját 
vágyaikról, kívánságaikról, életük-
ről és egyet, amelynek témáját sza-
badon választhatták meg.

Versíró versenyt hirdettek

MOL N Á R R AJ MON D

A műsor az erdélyi, kis tájegységek 
táncrendjeit, ezen belül néhány 

falunak, illetve néhány kiemelkedő 
táncosnak a táncait mutatja be. Az 
előadás mozaikszerűen van felépítve 
és a különálló darabjait az együttes 
tagjai az általuk választott tájegység 

táncával képezik egy egysé-
ges műsorrá –  hangzott el 
a bemutató apropóján szer-
vezett csütörtöki sajtótájé-
koztatón. Szabó László Me-
zőségről a magyarpalatkai 

táncokat és a mezőségi mu-
latságok hangulatát idézi meg, Bara 
Szabolcs Kalotaszegről, Nádamenté-
ről (Cifra Kalotaszegről) állított össze 
egy három táncos egyéniséget bemu-
tató műsorrészletet, Mezőség önálló 
mikró zónájából pedig Széki Táncmo-
zaikokat Kósa Mária Gabriella összeál-
lítása által mutatnak be. Felső Maros 

vidéki táncmondatokat fogalmaz meg 
Császár Szabolcs vajdaszentiványi ko-
reográfi ájában. A Küküllő vidékéről, a 
Kutasföldről és Magyarszentbenedek-
ről három meghatározó és kiváló tán-
cos egyéniség felidézését kísérli meg 
Gábor Dénes koreográfi ája. Kelemen 
Szilveszter a mezőköményi táncokból 
összeállt Generációk című alkotása az 
együttes korosztálybeli sokszínűségét 
állítja a középpontba. A műsort Szabó 
László és György Katalin szerkesztette.

Jegyek a bilete.ro oldalon válható-
ak, valamint az együttes székhelyén 
8-16 óra között, illetve az előadás előtt 
egy órával a Városi Művelődési Ház-
ban. A belépőjegy 25 lejbe kerül, 15 lej 
diákoknak és nyugdíjasoknak. Felnőtt 
csoportoknak 10 főtől 20 lej/fő, nyug-
díjas és gyerek csoportoknak 10 főtől 
10 lej/fő. Mivel nemrég életbe lépett a 
sárga forgatókönyv Csíkszeredában a 
megnövekedett koronavírus-esetszá-
mok miatt, az előadótermek nézőterei 
csak 30 százalékos kihasználtsággal 
működhetnek, így érdemes minél ha-
marabb jegyet foglalni az előadásra.

Erdélyi tánckóstolóra hívnak
• Erdélyi tánckóstoló címmel új darab bemutatására 
készül a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. Az 
előadásokat április 13-án, 14-én és 15-én tartják a csík-
szeredai Városi Művelődési Házban 19 órai kezdettel.

Új darabbal készültek

▾  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

• Lezárult a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata és a Látó szépirodalmi folyóirat középiskolás 
diákok számára meghirdetett verspályázata.




