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GERGELY IMRE

S zent Péter ünnepe Gyergyó-
csomafalva nagy napja min-
den esztendőben. Búcsús 

ünnepnap ez, amelyre helyi mon-
dás szerint még a rabokat is haza-

engedték egykor. Ugyanak-
kor „Szentpéterre” nagyon 
sokan hazalátogattak olyan 
csomafalviak, akik az or-
szág más részeiben vagy 
épp külföldön élnek. Ak-
kor is így lett volna ez, ha 
semmilyen rendezvényt 

nem szerveznek, hiszen nem 
kevesen voltak, akik a múlt évben 
a járvány miatt nem jöhettek haza 
a szülőfaluba. Azonban nem volt 

szó arról, hogy ne lett volna szó-
rakoztató, kikapcsolódást nyújtó 
esemény az ötnapos faluünnepen, 
a szervezők fi gyeltek arra, hogy le-
hetőleg minél több érdeklődési kört 
kiszolgáljanak. 

Díjazott helybéliek

Így jött el a búcsús nap, amikor a 
Petres Ignác Fúvószenekar ébresz-
tette a csomafalviakat és hívta őket 
a Borsos Miklós Művelődési Ott-
honba, ahol a Pest megyei értéktár 
kiállításának megnyitóján vehet-
tek részt, majd következett a köz-
ségi díjak átadóünnepsége. Már-
ton László Szilárd polgármester a 
község elmúlt évtizedeiben fontos 
szerepet vállaló személyiségeket 
méltatott. A közösség díját érde-

melte ki Köllő Gábor, aki húsz éven 
át volt helyi tanácsos, négy évig 
alpolgármester és egy évig megbí-
zott polgármester. Ugyancsak elis-
merésben részesült Jánosi Borsos 
Attila tizenkét évi alpolgármesteri 
munkájáért, Orbán Vilmos és Szé-
kely Levente pedig szintén több 
mint egy évtizeden át volt részese 
az önkormányzati munkának.

Az ünnepséget követően külön-
leges eseménynek lehettek részesei 
a csomafalviak: lovas zarándokok 
érkeztek a búcsús szentmisére. A 
gyergyószéki és felcsíki lovasok 
szándéka az, hogy mostantól a 
térség településeinek fontos ünne-
peit lóháton keresik fel. A búcsús 
szentmisét követően a családi ott-
honokba tevődött át az együttlét, 
délutántól pedig elindultak a zené-
szek, hogy muzsikával tegyék han-
gulatosabbá az ünnepi asztalok kö-
rül ülők Szent Péter-napját.

Megérkeztek. Lóháton jöttek 
a zarándokok a csomafalvi 
búcsúba

▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

H I R D E T É S

Lemezbemutató koncert 
Július elsején 20 órától a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann  Jazzkí-

vánságműsor magyarul 2. című lemezének bemutatójára kerül sor a 
marosvásárhelyi Sinaia utcai Sörház teraszán. Közönségkérésre olyan 
magyar slágerek dzsesszfeldolgozásai hallgathatók, mint: Olyan ő, 
Vigyél el, Nagy utazás, Várj, míg felkel majd a nap. A koncerten a hama-
rosan megjelenő új CD dalai mellett az előző műsorából is válogat a 
csapat. Jegyek a helyszínen válthatók.

• RÖVIDEN 

A L B E R T  E S Z T E R

Nem hirdetett színházi évadot 
2020 őszén a Figura Stúdió 

Színház, hiszen gyakorlatilag a 
szigorítások kellős közepén volt az 
ország, mégis szerencsésnek mond-
hatják magukat, hiszen december-
ben a két ünnep között, ha fél ház-
zal is, de újrakezdhették a játékot 
közönség előtt, és azóta folyama-
tosan  50–70 százalékos  nézőtéri 
kapacitással működnek. A zárlat 
idején online előadásokat tartottak, 
és bár Albu István színházigazgató 
szerint az online tér elveszi a szín-
ház lényegét, mégis megnőtt az 
online kultúrafogyasztók száma. 
„Remélem, hogy hamarosan vége 
lesz ennek a fura időszaknak, és 
akkor kell majd értékelni, levonni 
a következtetéseket és elgondolni, 
hogyan tovább, mert biztosan kell 
változtatni és másképp is színhá-
zat csinálni” – fogalmazott Albu 
István. Hozzátette, a  mögöttük álló 
hónapokból két dolgot emelne ki, 
„azt látom, hogy mostanra a nézők 
már kezdenek visszatérni, mert az 
elején nagyon nehéz volt; a másik 
az, hogy a gyerekközönség is visz-
szatérhetett. A legnagyobb élmény 
számomra, amikor bemutattuk a 
Minden egér szereti a sajtot című 
gyermekelőadást, másfél év után 
újra 175 gyerek ült a nézőtéren.”

A 2020/2021-es évadban a Figura 
Stúdió Színház 5 új bemutatót (Stop 

the Tempo!, Sirály, Boldogtalanok, 
A kommunizmus története elme-
betegeknek, Minden egér szereti a 
sajtot), valamint – a változó járvány-
ügyi szabályok betartásával – közel 
70 élőben, közönség előtt játszott 
előadást tartott, ez nagy vonalak-
ban fele a korábbi, járványmentes 
évadokban játszott előadások szá-
mának.

Fesztiválok ideje

Mindezek mellett elkezdődött a fesz-
tiválok szezonja is, a  nyár folyamán 
külföldi és belföldi turnék elé néz a 
társulat: július 17-én a magyarorszá-
gi Záhonyban a S.Ö.R. című előadás-
sal, augusztus 5-én Gyulán a Tóték-
kal, majd augusztus végén 
szintén a S.Ö.R.-rel ven-
dégszerepel Székelyudvar-
helyen.  Egy év kihagyás 
után június 18-án újra sze-
repelt a Magyar Színházak 
33. Kisvárdai Fesztiváljának 
versenyprogramjában a Figura. Füst 
Milán Boldogtalanok című előadá-
sát két díjjal is jutalmazta a zsűri: 
Kányádi Anna a legjobb női fősze-
repért, Albu István rendező pedig a 
legjobb rendezésért részesült szak-
mai elismerésben. A Figura a gyer-
gyói nyár legnagyobb eseményén 
is részt vesz: az első össz művészeti 
fesztivál keretén belül, az Egyfesz-
ten a Gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtárral együttműködésben a 
Színház- és Könyvudvarba várják az 
érdeklődőket. 

Öt bemutató, hetven előadás
• Nem zárt évadot a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház, hiszen a koronavírus-világjárvány miatt nem 
is hirdettek a hagyományos értelemben vett évadot. 
Ennek ellenére 5 bemutatón és több mint 70 előadáson 
vannak túl ebben a megszorításokkal teli időszakban.

• Egy év szünet után újra élettel telt meg Gyergyócso-
mafalva a búcsús ünnepe időszakában. A 22. falunapo-
kon nem nagy koncertekkel ünnepeltek, hanem kisebb, 
közösségi eseményeken találkoztak a csomafalviak.

Csomafalva ünnepelt
Szent Péter ünnepe a gyergyói község nagy napja




