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A múlt századi békebeli időkre 
emlékeztető gazdag és színes 
kulturális program várja a 
nyári szabadságukat Szovátán 
töltő turistákat. A Petőfi -park-
ban felállított színpadon szinte 
minden este más-más előadó 
szórakoztatja a promenádon 
tartózkodó vendégeket.

 » SZUCHER ERVIN

A járványügyi korlátozások 
miatti hosszas kihagyást 
követően ismét megpezsdül 

az élet a Maros megyei Szovátán, 
a fürdőtelep központjában. Egye-
lőre csütörtöktől vasárnapig, au-
gusztus folyamán viszont naponta 
ingyenes kulturális műsor várja 
este a vendégeket. Ez immár az 
ötödik esztendő, amikor a helyi és 
megyei önkormányzat kezdemé-
nyezésére szabadtéri színvonalas 
előadásokkal szórakoztatják a 
fürdő vendégeit. Míg kezdetben a 
szervezőknek csak hétvégeken si-
került önkéntes fellépőket „bizto-
sítaniuk”, a 2021-es turistaidény-
ben 150 ezer lejes költségvetés 
áll rendelkezésükre.

Fülöp László polgármester 
a Krónikának elmondta, nem 
mondanak le a helyi és környék-
beli fiatal tehetségekről, annál 
is inkább, hogy immár az ő fel-
lépésüket is sikerül honorálni. 
Ugyanakkor sikerült szerződ-
tetni néhány ismertebb fellépőt 
is, olyant, aki éppen valamelyik 
székelyföldi hétvégi fesztiválra 
tartva, vagy onnan visszatérve 
megszakítja az útját a Sóvidék 
központjában. A szovátai népi 
és modern táncegyüttesek, zum-

MEGPEZSDÜLT A KULTURÁLIS ÉLET, GAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET A MAROS MEGYEI FÜRDŐTELEPEN

Visszatért a múlt század eleji hangulat Szovátán

Sok üdülővendég érkezik Szovátára, újra békebeli hangulat, gazdag programkínálat várja őket a fürdővárosban 

 » A művészvilág 
legkiemelkedőbb 
személyisége, 
Jászai Mari, a bu-
dapesti Nemzeti 
Színház ünne-
pelt színésznője 
nemcsak, hogy 
fellépett Szová-
tán, hanem az 
üdülő vendégek-
ből alkalmi társu-
latot is verbuvált, 
majd előadással 
rukkolt elő.

ba-aerobik és kangoo-csapatok, 
zenekarok és előadók mellett ezen 
a nyáron fellép többek közt a Ma-
ros Művészegyüttes román és ma-
gyar tagozata, a Bekecs Néptánc-
együttes, a Doina Hundorfului és 
Spice Mureșene táncegyüttesek, 
a kolozsvári Operettissimo, a ko-
rondi és parajdi fúvószenekarok. 
Az előadások általában este 8 
órakor, bizonyos esetekben 7-kor 
kezdődnek. Az események idő-
pontjáról, valamint a fellépőkről 
pontos információt a Visit Szováta 
Facebook-oldalán találnak az ér-
deklődők.

„A Bernády Közművelődési Egy-
let és a Turisztikai Információs 
Iroda közreműködésével szerve-
zett kulturális rendezvénysorozat 
nagy népszerűségnek örül mind a 

távolabbról érkezők, mind a helyi 
lakók körében. Akkorának, hogy 
már rég kinőttük a Petőfi-parkot 
és más helyszínben voltunk kény-
telenek gondolkodni” – utalt az 
elöljáró a mintegy kétszáz méter-
rel odébb fekvő területre tervezett 
nyári színpadra. Mint ismert, az 
önkormányzat uniós alapokból 
készül egy ötszáz férőhelyes amfi-
teátrumot építeni a rég nem hasz-
nált moziépület mögötti telekre. 
A munkálatok ugyan még nem 
kezdődtek el, de Fülöp László de-
rűlátó: nem zárja ki, hogy a 2022-
es idényben sikerül felavatniuk a 
majdani nyári színpadot. „Megkö-
töttük a szerződést egy karácsony-
kői építkezési céggel, várunk egy 
utolsó jóváhagyást, és megejtjük 
az első kapavágást” – osztotta 

meg optimizmusát Székelyföld 
leggondozottabb fürdőjének a pol-
gármestere. Erre a moldvai vállal-
kozó korábbi munkája, az óvoda 
felépítése és határidőre való át-
adása ad okot. A szabadtéri szín-
padnak és a nyári programoknak 
Szovátán mintegy százéves hagyo-
mánya van. A múlt század elején 
a 45-ös villa alagsorában volt egy 
kisebb előadóterem, ahol az úri 
fürdővendégek egymást szórakoz-
tatták irodalmi, zenés estjeikkel. 
A művészvilág legkiemelkedőbb 
személyisége, Jászai Mari, a bu-
dapesti Nemzeti Színház ünnepelt 
színésznője nemcsak, hogy fel-
lépett a fürdőn, hanem az üdülő 
vendégekből alkalmi társulatot is 
verbuvált, majd előadással ruk-
kolt elő.
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Évadnyitó a 
kolozsvári operában

Dél-amerikai és spanyol estjével 
nyitja évadát holnap a Kolozs-

vári Magyar Opera, a koncertre 
19 órától várják a közönséget. A 
Verano Musicale című hangverse-
nyen ritkán játszott zenei művek 
hangzanak el. Heitor Villa-Lobos 
Bachianas Brasileiras nr. 5. áriája 
és Isaac Albéniz Spanyol szvittje 
először csendül fel a kincses vá-
rosbeli opera színpadán – közölte 
az intézmény. A koncerten Astor 
Piazzola születésének 100. évfor-
dulója alkalmából a művész két 
darabját is hallhatja a közönség, 
Mariano Castro Temesváron élő 
kanadai zeneszerző feldolgozásá-
ban. A hangverseny énekművésze 
Egyed Apollónia szoprán és Pataki 
Adorján tenor. A műsort összeál-
lította és vezényel Horváth József, 
a produkció rendezője Gombár 
Annamária. A műsorban közremű-
ködik a Kolozsvári Magyar Opera 
zenekara. A Verano Musicale hang-
versenyre jegyek kaphatók online 
az eventbook.ro oldalon, valamint 
az intézmény jegypénztáránál. 
(Hírösszefoglaló)

 » PÉTER BEÁTA

Két év kihagyás után ismét meg-
tartják a ma kezdődő, vasárnap 

záruló Csíkszeredai Nemzetközi Jazz-
fesztivált. A világsztárokat és helyi 
zenekarokat egyaránt felvonultató 
rendezvény fő helyszíne ezúttal is a 
Mikó-vár belső udvara lesz, de a köz-

ponti parkban és a Csíki Játékszín 
előtti téren is tartanak programokat. 
Szilágyi Nóra főszervező lapcsalá-
dunk Hangadó című műsorának nyi-
latkozva elmondta, már hónapokkal 
a fesztivált megelőzően elkezdődik a 
tervezés. „Nagyon sok minden vál-
tozhat időközben, de úgy kell mindig 
tervezni, hogy a rendezvény alapját 

már tudjuk, tehát, hogy hány kísérő-
program lesz, mi szól a gyerekeknek, 
mi szól a felnőtteknek” – mondta a 
főszervező. Kifejtette, a kezdetekkor 
az volt a cél, hogy megszerettes-
sék a csíkiakkal a jazzt, mert volt 
egy ilyen tendencia, hogy itt nem 
szeretik a jazzt, nem érdekli az em-
bereket, pedig de, csak nem volt ez 
olyan széles körben elterjedt. „Most 
már a fesztivál tett róla, hogy nagyon 
sokan szeretik a jazzt, és a hozzá 
tartozó műfajokat. Az volt a célunk, 
hogy bemutassuk, a jazz nem csak 
az az improvizatív, furcsa és követ-
hetetlen zene, amit legtöbben jazz-
nek gondolnak, hanem nagyon sok 
olyan zene van, amit szeretünk és 
dúdolunk, és nem is tudjuk, hogy 
jazz” – fogalmazott a főszervező. 
Hozzátette, a csíkszeredai fesztivál 
korábbi kiadásai kapcsán is fontos-
nak tartották, hogy odafi gyeljenek 
a fi atal tehetségekre, és idén is fon-
tos részét képezi a koncepciónak, 
hogy bemutassák a fi atal, székely-
földi zenekarokat. A részletes prog-
ram az esemény Facebook-oldalán 
és honlapján található.

Jazzritmusra hangolódik Csíkszereda
 » Két év 

kihagyás után 
ismét megtartják 
a ma kezdődő, 
vasárnap záruló 
Csíkszeredai 
Nemzetközi Jazz-
fesztivált. 

A csíkszeredai Mikó-vár belső udvarán hallgathatnak minőségi muzsikát a műfaj szerelmesei 




