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A sepsiszentgyörgyi Tamá-
si Áron Színház Amikor 
telihold ragyog a turkáló 

felett című előadása kapta az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) fődíját, a darab írója 
és rendezője Radu Afrim. 
A legjobb rendezésért járó 
díjat két előadásért ítélték 
oda: Füst Milán Boldog-
talanok című darabjáért 
a gyergyószentmiklósi Fi-

gura Stúdió Színház előa-
dásában Albu István, Henrik 
Ibsen Nóra című darabjának a 
kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház előadásában pedig Nagy Bo-
tond kapott elismerést. A legjobb 

társulati munka díját a szabadkai 
Kosztolányi Dezső Színház kapta 
a Domonkos István művei alapján 
készült Szedjetek szét című előa-
dásért. A szakmai zsűri különdí-
ját kapta a nagyváradi Szigligeti 
Színház Gianina Cărbunariu A 
tigris című előadása. A szakmai 
bizottság életműdíjat adományo-
zott Tóth Tibor Jászai Mari-díjas 
felvidéki magyar színművésznek, 
valamint Venczel Valentin Aase- 
díjas vajdasági színművésznek, 
rendezőnek, színigazgatónak. A 
legjobb női alakítás díját Kányá-
di Anna a gyergyószentmiklósi 
társulattól, a legjobb férfialakítá-
sét Pálfi Ervin vajdasági művész 
kapta. A legjobb női epizodista 
Éder Enikő, az Aradi Kamara-
színház művésze, a legjobb férfi 
epizodista Gerner Csaba lett, aki 

szintén az aradi teátrum előa-
dásában nyújtott alakításáért 
kapta az elismerést. Kiemelkedő 
alakításáért a polgármester díját 
kapta Benedek Ágnes. Kisvár-
dán fontosnak tartják a fesztivál 
folytonos megújulását, a fiatalok 
jelenlétét, ezért a 30 év alatti mű-
vészeknek járó Teplánszky-díjat a 
továbbiakban mindig a város pol-
gármestere adja át. A Teplánsz-
ky-díj idei kitüntetettje Kali Ág-
nes lett dramaturgi munkájáért. 
Fekete Péternek, az EMMI kultú-
ráért felelős államtitkárának a 
fesztivál megnyitóján tett beje-
lentése szerint a tárca 30 millió 
forintos támogatási keretéből az 
idei fesztivál valamennyi határon 
túli résztvevője jelmezgyártási 
támogatást kap – tájékoztattak a 
közleményben.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház Amikor telihold ragyog 
a turkáló felett című előadása 
kapta az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fődíját
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fesztivál

GERGELY IMRE

E lindult az egyfeszt.ro honlap 
működése, és ez közel 800 prog-

ramot tartalmaz a július 29. – au-
gusztus 1. közötti időszakra a Gyer-
gyószéken sorra kerülő EgyFeszt 
fesztiválra. Az események több mint 
ötven helyszínen zajlanak Gyergyó-
szentmiklóson és Gyergyószék hét 
másik településen.

Mint Kassay Péter főszervező 
hangsúlyozta, neves előadók lép-
nek fel a koncerteken, de az Egy-
Feszt nem zenei fesztivál, hanem a 
művészetek minden ágát szeretnék 
megérinteni. Nagy lehetőség az Egy-
Feszt Gyergyónak, hiszen általa ez a 
térség felkerül a fesztiváltérképre, és 
alkalmat ad arra, hogy az egész tér-
ség megmutathassa magát azoknak, 
akik távolról jönnek ide – mutatott 
rá Albu István, a társszervező Figura 
Stúdió Színház igazgatója. Komoly 
hangsúlyt fordítanak a hagyomá-
nyok megismertetésére – főként a 
falvak részéről. Ugyanakkor a ter-
mészeti adottságokra is felhívnák 
a fi gyelmet, például kalandprogra-
mokkal, hiszen fontos cél az idegen-
forgalom fellendítése is.

Goran Bregovic is itt koncertezik

Az már korábban ismert volt, hogy 
a Bagossy Brothers Company, Bo-
ban Markovic, a Kiscsillag, a Ze-
nevonat és Charlie, a Hooligans, 
vagy a Csík Zenekar is az EgyFeszt 
fellépője lesz. A szervezők pénteki 
sajtótájékoztatóján bejelentették: 
Goran Bregovic is itt lesz Gyergyó-
szentmiklóson. Három nagyszín-
paddal készülnek, ebből kettő lesz 
Gyergyószentmiklóson, egy pedig 
a szárhegyi kastély udvarán. A 
sajtótájékoztatón Barti Tihamér, a 
megyei önkormányzat alelnöke el-
mondta, hogy Bregovic koncertje a 
borszéki Cea1 Bogrács Fesztivállal 
közös szervezésben zajlik, azaz a 
borszéki kulturális és gasztronó-
miai rendezvény is része lesz az 
EgyFesztnek. 

Jelen volt Dan Burlac fi lmrende-
ző, a Cea1 fesztivál szervezője, aki 
a borszéki esemény idei programját 
ismertetve azt is elmondta, hogy 
a természetben űzhető (outdoor) 
sportágak továbbra is hangsúlyos 
szerepet kapnak, a bográcsokban 
pedig számos nemzetiség hagyo-
mányos ételei főnek majd, például 
szlovének vagy a Duna-deltában 
élők ételeinek ízeit is meg lehet 
majd kóstolni. Aki gasztronómi-
ai élményre vágyik, annak Gyer-
gyószentmiklóson is lesz 
lehetőség rá a gasztroud-
varban, hét udvar pedig 
szintén fesztiválhelyszín-
né alakul. Színház, könyv, 
jazz, folk, alternatív, retro, 
képzőművészeti és örmény 
udvar is várja a fesztiválozókat. 
Az események reggel 10-től hajlani 
4-ig zajlanak majd. Lesz fesztivál-
busz is, amely az események között 
szállítja majd a közönséget.

A jegyek már kaphatók

Az egyfeszt.ro oldalon megtalálha-
tó a teljes program, akár időrendi, 
műfaji, akár helyszín szerinti bon-
tásban, és itt már meg is lehet vá-
sárolni a belépőket. A négynapos 
fesztiváljegy 50, a napijegy 20 lejbe 
kerül, és minden eseményre érvé-
nyes, kivéve a gyergyószentmiklósi 
nagykoncerteket. Gyergyószék lakói 
a négynapos jegyet 50 százalékos 
kedvezménnyel, 25 lejért vásárol-
hatják meg. Gyerekeknek szintén 25 
lejbe kerül a 4 nap. Az esti, gyergyó-
szentmiklósi nagykoncertek belé-
pői 30 lejbe kerülnek. A szervezők 
fi gyelmeztetnek: a koncertekre való 
belépés az akkor hatályos járvány-
ügyi rendelkezések betartásával 
történhet meg. Az EgyFeszt fő tá-
mogatói a Hagyományok Háza és 
a Magyar Turisztikai Ügynökség, a 
gyergyószéki önkormányzatok és a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Mű-
vészeti Központ.

Július végén irány Gyergyó
• Erdélyben egyedinek számító összművészeti feszti-
vált rendeznek július utolsó hétvégéjén Gyergyószent-
miklóson. A rockkoncerttől a színházi produkciókig 
nagyon színes a programkínálat.

• Számos elismerést söpörtek be az erdélyi társula-
tok a Magyar Színházak 33. Kisvárdai Fesztiválján, a 
díjakat a kilencnapos rendezvénysorozat zárónapján, 
szombaton adták át – közölték a szervezők az MTI-vel. 

• RÖVIDEN 

Több ezren vettek részt a Gyergyószentmiklóson 
megszervezett FeltöltŐ keresztény rendezvényen. 
Két napig szólt a zene két színpadon, vasárnap pe-

dig ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze 
a különböző felekezetek hívői. Összesen 11 
koncert, a vallásos élettel kapcsolatos előa-
dások, gyerekeknek szervezett programok 
alkották idén a FeltöltŐ programját. A közön-
ség és a szervezők szerint is egy hangulatos 
és színvonalas, sikeres eseménysort, ugyan-

akkor meghitt lelki együttlétet tapasztalhat-
tak meg a résztvevők. „Az emberek várták, és 

örülnek, hogy kijöhetnek a lakásaikból, és fontos, 
hogy az Istenhez jöjjenek, ezért kell, hogy a temp-
lomból kihozzuk az Igét, utcákon legyen hirdetve, 

mindenki hallhassa” – fogalmazott Görgicze Emőke 
szervező.  Az esemény mottója ez volt: „Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, 
ami az Istené”. A FeltöltŐ-t közösen szervezték a 
helyi katolikus plébániák, valamint a református, 
unitárius és baptista közösség, és vasárnap délben 
ökumenikus istentisztelettel zárult az eseménysor. 
„Hálásak vagyunk, hogy sikerült megszerveznünk 
egy év szünet után a rendezvényünket, és hogy 
lelkipásztorainkkal közösen, együtt dicsérhettük az 
Urat”– fogalmazott Kántor Barna szervező. Hozzá-
tette, különleges történés is zajlott: egyik önkénte-
sük két éve, a fesztivál kapcsán ismerte meg élete 
párját, és a mostani FeltöltŐ ideje alatt született 
gyerekük. (Gergely Imre)

FeltöltŐ: gyergyószentmiklósi tereken dicsérték Istent
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Egy hónap múlva indul 
az összművészeti fesztivál 
Gyergyószéken
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Taroltak  az erdélyiek
Színházak kisvárdai találkozója




