
Színes világ2021. július 22.
csütörtök12

A Gyilkos-tó partjának több 
helyszínén, többórás komoly- 
és népzenei programokkal 
szervezik meg augusztus 1-jén 
a Gyilkostói Népművészeti 
Sokadalmat. A  Sok a dalom 
elnevezésű rendezvény a 
korábbi  évektől eltérően nem 
a Szent Kristóf-napi búcsú köré 
szerveződik, hanem az Egy-
feszt összművészeti fesztivál 
keretében tartják. A gyilkostói 
Szent Kristóf-kápolna fel-
szentelésének 20. évfordulója 
alkalmából július 25-én tartják 
az ünnepséget – mondták el a 
szervezők az eseményt beha-
rangozó sajtótájékoztatón.

 » BARABÁS ORSOLYA

A szokásosnál később, augusz-
tus 1-jén várja közönségét 
a Gyilkostói Népművészeti 

Sokadalom, amelyet ez alkalommal 
nem a Szent Kristóf-búcsú köré szer-
veznek, hanem az Egyfeszt összmű-
vészeti fesztivál keretében – jelentet-
ték be a szervezők. Ezúttal új nevet 

is adtak a rendezvénynek, a Sok a 
dalom szójáték a neve a zenés és 
táncos produkciókat felsorakozta-
tó, több helyszínen megszervezett 
programnak. Fórika Sebestyén, 
a hagyományosan a sokadalmat 
szervező Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ igazgatója 

elmondta, mivel idén az Egyfeszt 
fesztivál is ugyanebben az idő-
szakban zajlik, ennek keretében 
szervezik meg a sokadalmat, arra 
törekedve, hogy a Gyilkos-tónál 
színvonalas programokat kínálja-
nak a látogatóknak. A gyilkostói 
Szent Kristóf-kápolna felszentelé-

NÉPMŰVÉSZETI RENDEZVÉNYT TARTANAK AZ EGYFESZT ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL KERETÉBEN 

Dallal, tánccal vár a gyilkostói Sok a dalom

A Gyilkos-tó partján  népzenei előadások is várják a Sok a dalom résztvevőit
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sének 20. évfordulója alkalmából 
július 25-én tartják az ünnepséget 
– ismertette Keresztes Zoltán, a 
Szent István-templom plébánosa. 
Hozzátette, az eseményen főtisz-
teletű Tamás József nyugalmazott 
segédpüspök fog prédikálni, aki 
két évtizede szentelte fel a gyil-
kostói kápolnát. A szentmisét 
követően ünnepélyes székelyka-
pu-avatásra is sor kerül.

A sokadalmon a korábbi évek-
től eltérően idén nem egy színpa-
don lépnek fel az előadók, együt-
tesek, hanem a tóparton több 
helyen zenélnek. Többek között 
egy különleges helyszínen, a tó 
kifolyása melletti sziklán nem-
rég elkészült kilátón is koncert-
élményben lesz részük az ide 
látogatóknak. Komolyzenei kon-
certet ad a Kósa & Friends kama-
raegyüttes, fellép Nisztor Mihály 
és zenekara, repertoárjukban ha-
gyományőrző gyimesi és székely-
földi népzene, néptánc szerepel. 
Az eseményen román dalok, ma-
gyar nóták, klasszikus operett- és 
világslágerek is elhangzanak. A 
tó partján kézművesvásár várja 
a látogatókat, előzetes regisztrá-
lással kipróbálható a Kis-Cohár-
don kiépített via ferrata drótkö-
télpálya is. 

 » A tó kifolyása 
melletti sziklán 
nemrég elkészült 
kilátón is koncer-
télményben lesz 
része az ideláto-
gatóknak.

 » KRÓNIKA

Narancs, mandula, füge, datolya, 
szilva, sárgabarack és méz – íme 

néhány összetevője a szeptemberi 
budapesti Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus (NEK) hivatalos 
süteményének. A pozsonyi tésztába 
csomagolt, gazdag, gyümölcsös töl-
telékkel megalkotott süteményt Karl 
Zsolt cukrászmester készítette arra 
a versenyre, melyet a Magyar Cuk-
rász Ipartestület készített a katolikus 
világesemény tiszteletére – olvasha-
tó a Magyar Kurír katolikus hírpor-
tálon. Mint fogalmaznak, a magyar 
cukrászok az 1938-as katolikus ren-
dezvényhez hasonlóan ismét bekap-
csolódtak a Nemzetközi Eucharisz-

tikus Kongresszus előkészületeibe, 
pályázatot hirdettek a kongresszus 
süteményének megalkotására. A 
verseny kiírását hosszas egyezteté-
sek előzték meg, amelybe a szak-
mai testület bevonta Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érseket is. A pá-
lyázóknak számos kritérium szerint 
kellett a süteményüket megtervez-
ni, összeállítani. Az egyik legfőbb 
ezek közül az volt, hogy a termék 
jellegzetes, meghatározó ízének ki-
alakításában olyan alapanyagokat 
használjanak a cukrászok, amelyek 
a Bibliában is megjelennek: például 
a füge, a datolya, a gránátalma, a 
szeder, a mandula, a dió, a pisztá-
cia, a bab vagy az olívaolaj – mondta 
el Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász 
Ipartestület elnöke. Hozzátette, a ter-
vezés során ügyelniük kellett a szak-
embereknek arra is, hogy alkotásuk 
a rendezvény jellege miatt egyen-
ként csomagolható és hűtés nélkül 
is tárolható legyen. Karl Zsolt cuk-
rászmester alkotását hét másik kö-
zül választották ki, a bírálók szerint 
autentikusan mutatja be a magyar 
cukrászati hagyományokat a kül-
földről érkező vendégek számára is. 
A kongresszus hivatalos süteményét 
szeptember 3-tól a magyarországi 
cukrászdákban is kínálják majd a 
vendégeknek. A Magyar Cukrász 
Ipartestület elnöke elmondta, a pá-
lyázat egyik célja az volt, kifejezzék 
tiszteletüket a budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus iránt, de 
nem titkolt reményük, hogy a győz-
tes sütemény hosszú éveken keresz-
tül megtalálható lesz majd a magyar 
cukrászdák választékában is.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Ú jdonságokból sincs hiány a törté-
nelmi épületek makettjeit felsora-

koztató szejkefürdői Mini Erdély Park-
ban, ahová több tízezren látogattak el 
az elmúlt időszakban. A park működ-
tetői a napokban a felduzzasztott Duna 
által „elnyelt” Ada Kaleh szigetének 
kicsinyített mását állították ki. A Du-
nát szimbolizáló kis tavat létesítettek a 
parkban, ahova elhelyezték Ada Kaleh 
szigetének makettjét. Az egykori szige-
tet 1972-ben árasztották el, miután vízi 
erőmű épült a Vaskapu-szorosban. A 
maketten lakóházak és a szigeten ta-
lálható egykori erődítmény is látható. 
„Igaz, hogy nem Erdélyben volt a szi-
get, de mindenképp köze van Erdély 
történelméhez, mi pedig szeretnénk 
minél több jellegzetességet megismer-

tetni a látogatókkal az ország külön-
böző régióiból. Sokan nem tudták azt 
sem, hogyan nézett ki Ada Kaleh, de 
most láthatják” – magyarázta Fazakas 
Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium 
és a Mini Erdély Park ötletgazdája. Kö-
zölte, a tónál kap majd helyet a herku-
lesfürdői Szapáry-fürdő, de a Szeben 
melletti Vízakna kicsinyített mása is. 
Tervezik még a közeljövőben egy alag-
út fúrását, hogy bemutathassák a pa-
rajdi, illetve a tordai sóbányákat. A lát-
nivalók folyamatosan bővülni fognak 
– ígérte az ötletgazda. Az élménypark 
2020-ban nyílt meg a látogatók előtt, 
olyan épületek makettjei láthatók, 
mint a vajdahunyadi vár, a törcsvári 
kastély, de megtekinthetőek Erdélyen 
kívüli épületek kicsinyített másai is, 
mint például az I. Károly román király 
építette sinaiai Peleș-kastély.

Mennyei falat Budapesten Nincs víz alatt Ada Kaleh Szejkefürdőn

 » Ada Kaleh 
kicsinyített másán 
lakóházak és a 
szigeten található 
egykori erődít-
mény is látható.

A Dunában elmerült Ada Kaleh sziget kicsinyített mása tekinthető meg a Mini Erdély Parkban 




