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Rendhagyó Sok a dalom
Különleges helyszínt is kipróbálnak Gyilkostón

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A Gyilkostói Népművészeti So-
kadalom hagyományos ren-
dezvénye a Gyergyószent-

miklósi Művelődési Központnak, 
amit korábban mindig Szent Kristóf 
napjával és a búcsúval összekötve 
tartottak meg. „Mivel az Egyfeszt 
társszervezői vagyunk, a két dá-
tum pedig nagyon közel lett volna 
egymáshoz, és az ötletelés során is 
kihangsúlyozták, hogy Gyilkostón 
minél színesebb program legyen, 
megcélozandó az idelátogatókat 
és a fesztivál résztvevőit is, úgy 
döntöttünk, hogy augusztus 1-jére 
tesszük” – ismertette Fórika Sebes-

tyén, a Gyergyószentmiklósi Műve-
lődési Központ igazgatója. Ezúttal 
új nevet is adtak a rendezvénynek, 
játszva a Sokadalom szóval a Sok a 
dalom címet viseli a többórás, zenei 
és táncprodukcióval tarkított, több 
helyszínen megtartott program. 
11 órakor kezdődik a Gyilkos-tó 
partján a kézművesvásár, majd 13 
órától a koncertek. Fellép Nisztor 
Mihály és zenekara, akiknek na-
gyon színes a repertoárjuk: hagyo-
mányőrző gyimesi és székelyföldi 
népzene és néptánc mellett román 
dalok, magyar nóta, klasszikus 
operett és világslágerek is elhang-
zanak majd. „Ezúttal nem egy szín-
pad lesz, hanem a tópart több pont-
ján, több formációban zenélnek 
majd, többek között egy különleges 

helyszínen, a tó kifolyása melletti 
sziklán nemrég elkészült kilátón is 
lesz koncert” – részletezte Fórika 
Sebestyén. Emellett komolyzenei 
koncertet ad a Kósa&Friends Ka-
maraegyüttes, és lehetőség lesz a 
Kis-Cohárdon található via ferrata 
kipróbálására is, ehhez előzetes re-
gisztráció szükséges a 0741-131020-
as telefonszámon.

A Gyilkostói Sok a dalom tehát 
augusztus 1-jén lesz, de egy héttel 
korábban, július 25-én, Szent Kris-
tóf napján is különleges esemény-
nek ad otthont Gyilkostó – tudtuk 
meg Keresztes Zoltántól, a 
Szent István-templom plé-
bánosától. Idén ünneplik 
a Szent Kristóf-kápolna 
felszentelésének 20. év-
fordulóját. A vasárnap 13 
órától  tartandó búcsús 
szentmisén Ft. Tamás József 
nyugalmazott segédpüspök 
fog prédikálni, aki két évtizede 
felszentelte a gyilkostói kápolnát. 
A szentmisét követően ünnepélyes 
székelykapu-avatásra is sor kerül.

M EGTÖRTént címmel indított 
a nők bántalmazásának visz-

szaszorítását célzó programot az 
RMDSZ Udvarhelyszéki Nőszerveze-
te – tudtuk meg Arros Orsolyától, a 
szervezet elnökétől. A program csat-
lakozik a Nők Elleni Erőszak Elleni 
Mozgalomhoz (röviden: NEEEM!), 

amelyet 2017-ben indított a 
Szövetség országos szerve-
zete. A kezdeményezés há-
rom pillérre támaszkodik: a 
tájékoztatásra, tudatosítás-
ra és törvénymódosításra. 
„A nők elleni erőszak olyan 
kérdéskör, amelyet itt, 
Székelyföldön is tabuként 

kezelünk, viszont ha minél 
többet beszélünk róla, minél inkább 
bátorítjuk a hölgyeket, annál inkább 
vissza tudjuk szorítani ezt a jelensé-
get” – magyarázta Arros Orsolya.

Sokan beletörődnek  

A program elsősorban a 18–50 év kö-
zötti korosztálynak szól, tudtuk meg 
Pál Boglárkától, a MEGTÖRTént prog-
ram ötletgazdájától. „Sajnos nagyon 
sok nőnek normális lett, hogy egy mér-
gező, bántalmazó kapcsolatban él. Cé-
lunk az, hogy vegyék észre, ez nem jó, 
és merjenek kilépni belőle” – mondta. 
Ehhez azonban a politikum és a civil 

szféra szoros együttműködésére van 
szükség – tette hozzá Arros Orsolya. 
Az országos program indítása óta arra 
törekednek, hogy megkeressék a szak-
mai civil szervezeteket, és munkájukat 
felkarolva közösen próbáljanak ered-
ményeket elérni. A politikus példaként 
említette, hogy Hargita megyében az 
Áradat Egyesülettel dolgozott együtt 
a nőszervezet, és 3200 diákhoz értek el 
Az élet erőszakos oldala című progra-
mon keresztül. Sok esetben az anyagi 
kiszolgáltatottság miatt nehéz a bán-
talmazott nőknek kilépni egy-egy 
kapcsolatból, de fontos, hogy bátran 
forduljanak ügyészekhez, pszicholó-
gusokhoz. „A kampány célja tehát az, 
hogy merjünk segítséget kérni” – ösz-
szegezte az elnök.

Itt az alkalom

A MEGTÖRTént program keretében ma 
18 órától vetítéssel egybekötött nyilvá-
nos fórumot rendeznek Székelyudvar-
helyen, a Páva étteremben. „Ne a rossz 
mintákat örökítsük tovább” – mondta 
Arros Orsolya annak kapcsán, hogy az 
eseményre meghívott pszichológusok, 
politikusok, jogászok kitérnek majd a 
toxikus családi környezetben nevel-
kedő gyerekek helyzetére is. A prog-
ram mindenki számára nyitott, ezért a 
megbeszélésre nemcsak nőket, hanem 
férfi akat is várnak, hiszen a teljes kép-
hez az ő meglátásaikra, ötleteikre is 
szükség van. (Kudelász Nóbel)

A tó körül több helyszínen zajlik 
majd a fesztivál műsora

▴  F O T Ó :  A M B R U S  H U N O R

H I R D E T É S

• Rendhagyó módon egy héttel később, augusztus 
1-jén rendezik meg a Gyilkostói Népművészeti Soka-
dalmat. A rendezvény ezúttal nem a Szent Kristóf-bú-
csú köré szerveződik, hanem az Egyfeszt Összmű-
vészeti Fesztivál keretében tartják meg. A gyilkostói 
Szent Kristóf-kápolna felszentelésének 20. évforduló-
ja alkalmából július 25-én lesz ünnepség.

• Határozottságra, bátorságra van szükség ahhoz, 
hogy az otthoni erőszak mérgező közegéből ki lehessen 
lépni, vallják a MEGTÖRTént program kezdeményezői, 
az RMDSZ Udvarhelyszéki Nőszervezetének tagjai.

A nők bántalmazása ellen

A kezdeményezők célja felhívni a 
bántalmazott nők figyelmét arra, 
hogy bátran kérjenek segítséget

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




