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Ami nem ismer határokat
Demeter Szilárd: az István, a király a világon bárhol vállalható színvonalú

B Í R Ó  B L A N K A

„Izomból tolom ezt a projektet, támo-
gatást, kapcsolati tőkét biztosítunk, 
hiszen fontos üzenete van a magyar 
nemzet számára. Olyan színvonalon 
szólal meg, ami bárhol vállalható a 
világon” – reagált a bemutatóra De-
meter Szilárd, a magyar könnyűzene 
megújításáért felelős miniszteri biz-
tos, aki részt vett a sepsiszentgyörgyi 

bemutatón. Kifejtette, hogy a 
magyar könnyűzene olyan, 
mint a magyar kultúra, nem 
ismer határokat. Éppen emi-
att a tavaly napvilágot látott 
könnyűzenei stratégia men-
tén a Kárpát-medencében 

gondolkodnak, szélesebbre 
nyitva az ollót, becsatornázzák a 
tehetségeket. Felidézte, amikor fel-
hívták az István, a király produkció 
ötletével, azonnal támogatásáról 
biztosította a szervezőket. Büszkén 
említette, hogy a produkcióban Kop-
pány szerepét játszó Baricz Gergő 
annak a Loyal zenekarnak az éne-
kese, amelyben ő a basszusgitáros. 
Arra is kitért, hogy a járvány miatt az 
országhatárok légiesítésének míto-
sza szétrombolódott, az újraindítást 
másként kell megvalósítani.

A közösségépítés lehet a pan-
démiás, globalizált világ ellensze-
re, a közösségépítésre pedig nincs 
jobb művészeti alkotás, mint az 
államalapítás történetét megidéző 
rockopera, amelynek üzenete au-
gusztus 20-án Sepsiszentgyörgyön 
csendül fel – mondta még Demeter.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere elmondta, már 
március ban sejtette, hogy ez a 
produkció lesz a legnagyobb kul-
turális projekt a város életében. 
245 személyt foglalkoztat, akiknek 
fele sepsiszentgyörgyi. Az elöljá-
ró ugyanakkor azt is bejelentette, 
hogy a tervezett négy előadás he-
lyett ötöt tartanak. Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának elnö-
ke az előadás székelyföldi dimen-
ziójáról beszélt, hiszen fellépnek 
benne többek között a Háromszék 
Táncegyüttes, az Udvarhely Nép-
táncegyüttes és a Bekecs Néptánc-
együttes. Dancs Zsolt producer 
elmondta, verejtékes munka áll 
mögöttük és előttük, de már meg-
voltak a sorpróbák mind a két sze-
reposztásban. „Magas a léc, de 
bátran átugrunk minden akadályt, 
zajlanak a próbák, majd augusztus 
9-én beköltözünk a Sepsi Arénába, 
és augusztus 20-áig ki sem jövünk 
onnan” – mondta a producer.

Zajlanak a próbák Szentgyörgyön
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Dák pénzeken visszavásárolt székely kincs
„Fő, hogy dolgozzanak!” – olvasható Benedek Elek írói végrendeletnek 
is felfogható utolsó, be nem fejezett levelében, amelyet a feljegyzések 
szerint a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumhoz intézett a nagy 
mesemondó. A közgyűjtemény igazgatósági tagjaként is tevékenykedő 
író intelméből kiindulva a Székelyhon TV stábja felkerekedett, hogy meg-
lesse, milyen munka is folyik a magyar nyelvterület egyik jelentős mú-
zeumában, tudományos-művelődési intézményében, milyen kincseket 
őriz, és miként igyekszik ezt a nagyközönség elé tárni. Vargha Mihály, a 
közel 150 esztendeje működő Székely Nemzeti Múzeum igazgatója a Né-
zőpontban beszámol az intézmény otthonának számító, Kós Károly által 
tervezett épületegyüttesben 2020-ban kezdődött felújítás menetéről, és 
hogy addig is milyen kiállításokkal, programokkal várják a közönséget a 
Lábasházban. A közgyűjtemény vezetője ugyanakkor beavatja a közön-
séget a székelyek egyik legszeretettebb kincsének, Gábor Áron egyetlen 
épen megmaradt ágyújának izgalmas történetébe. Kezdve a történelmi 
ereklye 1906-ban történt felfedezéséről, bukaresti rekvirálásáról, majd 
arról, hogy miként sikerült „visszakölcsönözni” – ami a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy a sepsiszentgyörgyi múzeum visszavásárolta az ágyút. 
„Megindokoltam Bukarestben az országos bizottság előtt, hogy miért 
kell véglegesen visszakerüljön az ágyú Székelyföldre, és elmondtam: 
önöknek egy a sok közül, számunkra viszont lélektani jelentősége van, 
itt a helye, a közösség a magáénak érzi” – idézte fel Vargha Mihály, aki 
a Nézőpontban elárulja azt is, milyen értékes leleteket kellett adni érte, 
mit jelképez ez a történelmi relikvia a székelység számára, illetve miként 
fogadta az anyaországi közönség jelenlegi magyarországi bemutató 
körútja során. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazga-
tójával készült interjút pénteken 12 órától láthatják a Székelyhon TV 
YouTube-csatornáján.
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• Bemutatták az István, a király székelyföldi 
nagyprodukció újabb, egyben utolsó szereplő-
it, valamint az alkotóstáb egy részét, és ízelítőt 
is nyújtottak az előadásból csütörtökön Sepsi-
szentgyörgyön.

Gázhálózatok
Jó hír a csíki, gyergyói és 
háromszéki közösségek 
számára: csütörtökön több 
település gázhálózatának 
kiépítéséről és modernizálá-
sáról szóló szerződést írtak 
alá Bukarestben – tájékoztat 
közleményében az RMDSZ. A 
Nagy Infrastruktúra Opera-
tív Program (POIM) keretén 
belül megvalósuló beruhá-
zások összértéke több mint 
222 millió lej, ebből 262 km 
gázvezetéket fognak meg-
építeni Csíkszentdomokos, 
Csíkszenttamás, Csíkkarcfal-
va, Csíkdánfalva, Csíkmada-
ras, Csíkcsicsó, Madéfalva, 
Csíkrákos, Csíkszentsimon, 
Csíkszentimre, Gyergyóreme-
te, Eszenyő és Uzon települé-
seken. A következő hónapok-
ban a beruházás előkészítése 
zajlik, a tervek szerint 2022 
tavaszán elkezdődhetnek a 
munkálatok.
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