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Nemcsak Szeben megyéből, de 
a Székelyföldről, Mezőségről, 
Segesvárról, Magyarországról 
is várnak vendégeket a szerve-
zők a tizenkettedik alkalom-
mal megrendezett nagysze-
beni Hungarikum Napokra, 
amely tegnap kezdődött és 
július 4-ig tart. A magyar érté-
keket bemutató rendezvényso-
rozatról a főszervező, Serfőző 
Levente beszélt a Krónikának.

 » KISS JUDIT

I dén is gazdag kulturális, gaszt-
ronómiai felhozatallal várja az 
érdeklődőket a nagyszebeni 

Hungarikum fesztivál, amelyet 
immár tizenkettedik alkalommal 
szerveznek. A tegnap este kezdő-
dött, július 4-ig tartó, magyar érté-
kekre összpontosító rendezvényso-
rozat a nagyszebeni HÍD Egyesület 
eseménye. Serfőző Levente főszer-
vező megkeresésünkre elmondta, 
két neves magyarországi szaxo-
fonos, Borbély Mihály és Dresch 
Mihály kvartettjének előadása 
a Hungarikum Napok nyitánya, 
a hírneves zenészek egyébként 
„hungarikumnak” számítanak a 
jazz műfajában. „A világjárvány 
ellenére tavaly sem maradt el a 
Hungarikum Napok, majdnem 
teljes egészében sikerült megszer-

KULTURÁLIS , GASZTRONÓMIAI PROGRAMOKKAL VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET A HAGYOMÁNYOS NAGYSZEBENI HUNGARIKUM NAPOK

Mindenkinek bemutatják a magyar értékeket

A kézművesmesterségeket, a népművészeti termékeket is megismerhetik az érdeklődők a július 4-ig 
tartó szebeni Hungarikum Napokon, amelynek kínálatában gasztronómiai programok is szerepelnek

 » A helyi román-
ságot is megszó-
lítják a rendez-
vénnyel, a román 
ajkúak nagyon 
szép számban 
szoktak megjelen-
ni minden évben a 
nagyszebeni Hun-
garikum Napokon.

veznünk. Több mint tízezren érdek-
lődtek a programok iránt, reméljük, 
idén is legkevesebb ennyien elláto-
gatnak a rendezvényre. Itt, Nagysze-
benben ez nagy számnak tekinthető, 
hiszen 3000 magyar él a városban” 
– mondta a főszervező. Hozzátette, 
Szeben megyéből, a Székelyföldről, 
a Mezőségről, Segesvárról, Magyar-
országról is várnak vendégeket, 
ugyanakkor immár hagyományosan 

a román közönség is élénken érdek-
lődik a magyar kulturális értékeket 
bemutató Hungarikum Napok iránt. 
A rendezvényre várják a magyar kéz-
műveseket, az őstermelőket és az 
eredeti magyar termékek forgalma-
zóit. A gasztronómiai programok so-
kakat vonzanak, idén többek közt a 
karcagi pörköltet ismerhetik meg az 
érdeklődők, a hagyományos gasztro-
nómia mesterei többek közt Kecske-

métről érkeznek Szebenbe. „A Kár-
pát-medencei Kulturális Kerekasztalt 
is a Hungarikum Napok keretében 
tartjuk: a magyarországi és határon 
túli kulturális szervezetek vesznek 
részt: érkeznek résztvevők a Vajda-
ságból, Felvidékről, Kárpátaljáról 
is. Erdélyből az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület (EMKE), Ma-
gyarországról a Nemzeti Művelődési 
Intézet képviselteti magát a kultu-
rális kerekasztalon” – mutatott rá a 
főszervező. A szabadtéri események 
július 1-én kezdődnek, bemutatják a 
tradicionális kézműves-foglalkozá-
sokat, kézművesvásárt is tartanak, 
és gyerekeknek szóló programokat 
is szerveznek. A főzőversenyre húsz 
csapat jelentkezett, a Hungarikum 
Napokon magyar szakácsmesterek is 
fognak főzni – sorolta a főszervező. 
Kérdésünkre arról is beszélt, a helyi 
románságot is megszólítják a ren-
dezvénnyel, a román ajkúak nagyon 
szép számban szoktak megjelenni 
minden évben a Hungarikum Napo-
kon. „Ennek a rendezvénynek ez is 
a lényege: egyrészt az itteni magyar 
közösséget próbáljuk összefogni a 
kulturális műsorokkal, a saját kultú-
ránk megmutatásával, ugyanakkor 
más nemzetiségűeknek is bemutat-
juk a magyar kulturális értékeket” – 
hangsúlyozta a Krónikának Serfőző 
Levente. Hozzátette, a románság év-
ről évre nyitottan fogadja a magyarok 
rendezvényét, nagy népszerűségnek 
örvendenek a gasztroprogramok és 
kézművesvásárok is.
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 » KRÓNIKA

Számos elismerést söpörtek be 
az erdélyi társulatok a Magyar 

Színházak 33. Kisvárdai Fesztivál-
ján, a díjakat a kilencnapos rendez-
vénysorozat zárónapján, szombaton 
adták át – közölték a szervezők az 
MTI-vel. A sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház Amikor telihold ragyog 
a turkáló felett című előadása kapta 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma (EMMI) fődíját, a darab írója 
és rendezője Radu Afrim. A legjobb 
rendezésért járó díjat két előadásért 
ítélték oda: Füst Milán Boldogtalanok 
című darabjáért a gyergyószentmik-
lósi Figura Stúdió Színház előadásá-
ban Albu István, Henrik Ibsen Nóra 
című darabjának a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház előadásában pedig 
Botond Nagy kapott elismerést. A leg-
jobb társulati munka díját a szabad-
kai Kosztolányi Dezső Színház kapta 

a Domonkos István művei alapján ké-
szült Szedjetek szét című előadásért. 
A szakmai zsűri különdíját kapta a 
nagyváradi Szigligeti Színház Giani-
na Cărbunariu A tigris című előadá-
sa. A szakmai bizottság életműdíjat 
adományozott Tóth Tibor Jászai Ma-
ri-díjas felvidéki magyar színmű-
vésznek, valamint Venczel Valentin 
Aase-díjas vajdasági színművésznek, 
rendezőnek, színigazgatónak. A leg-
jobb női alakítás díját Kányádi Anna 
a gyergyószentmiklósi társulattól, 
a legjobb férfi  alakításét Pálfi  Ervin 
vajdasági művész kapta. A legjobb 
női epizodista Éder Enikő, az Aradi 
Kamaraszínház művésze, a legjobb 
férfi  epizodista Gerner Csaba lett, 
aki szintén az aradi teátrum előadá-
sában nyújtott alakításáért kapta az 
elismerést. Kiemelkedő alakításáért 
a polgármester díját kapta Benedek 
Ágnes. Kisvárdán fontosnak tartják 
a fesztivál folytonos megújulását, a 
fi atalok jelenlétét, ezért a 30 év alatti 
művészeknek járó Teplánszky-díjat a 
továbbiakban mindig a város polgár-
mestere adja át. A Teplánszky-díj idei 
kitüntetettje Kali Ágnes lett dramatur-
gi munkájáért. Fekete Péter, az EMMI 
kultúráért felelős államtitkárának a 
fesztivál megnyitóján tett bejelentése 
szerint a tárca 30 millió forintos tá-
mogatási keretéből, az idei fesztivál 
valamennyi határon túli résztvevője 
jelmezgyártási támogatást kap – tá-
jékoztattak a közleményben.

Taroltak az erdélyi társulatok a kisvárdai szemlén 

 » A legjobb ren-
dezésért járó díjat 
két előadásért 
ítélték oda.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Amikor telihold ragyog a turkáló felett című előadása 
kapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) fődíját a kisvárdai színházi fesztiválon 

Történészeket 
díjaztak Vásárhelyen

Történészeket díjaztak a maros-
vásárhelyi városnapokon a hét 

végén, az elismeréseket a Kultúr-
palota Tükörtermében adták át. A 
világjárványra való tekintettel idén 
kétnaposra szervezték a város ünne-
pét, arra a hétvégére, amikor a törté-
nelmi hagyomány szerint Marosvá-
sárhelyen vásárt tartottak, amire még 
Mátyás király adott jogot 1482-ben. 
A város történelme a Marosvásárhely 
Díszpolgára Díj kitüntetettjei szemé-
lyében is hangsúlyt kapott, hiszen 
mindhárom díjazott tevékenysége 
a történelmi örökség feltárásához 
kapcsolódik. Pál-Antal Sándor 
történész, nyugalmazott levéltáros, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja, Csíkkarcfalván született 
1939-ben és 1963 óta él Marosvásár-
helyen, 42 évig az állami levéltárban 
dolgozott, több száz tudományos 
cikk és több tucat könyv szerzője, a 
Székelyföld, azon belül Marosvá-
sárhely kutatója. Pál-Antal Sán-
dort Tamási Zsolt történész, városi 
tanácsos méltatta. Cornel Sigmirean 
történész, egyetemi tanár, akadémi-
kus is megkapta a Marosvásárhely 
Díszpolgára Díjat. Elmondta, örül, 
hogy munkájukat elismerik, hogy a 
város történetének megismertetése 
fontos. Post mortem díjazták Sorina 
Bota rádiós újságírót, aki szintén a 
város múltjának megismertetéséhez 
járult hozzá a zsurnalisztika eszköze-
ivel. (Antal Erika)




