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A középkori ünnepnapokat 
idézi meg a hétvégén a segesvá-
ri középkori fesztivál. A tavaly 
a koronavírus-járvány miatt 
elmaradt, huszonhetedízben 
megrendezendő esemény a 
korábbi évekhez hasonlóan a 
középkor témáját járja körül: 
korabeli felvonulás, lovagi 
játékok, vásári mutatványosok, 
színházi előadások, koncertek 
várják a Maros megyei városba 
látogatókat.

 » ANTAL ERIKA

L ovagok és dámák, udvari bohó-
cok, mutatványosok, előadómű-
vészek, zenészek, kézművesek 

mutatkoznak be fesztiváli hangu-
latban újból Segesvár utcáin július 
30. és augusztus 1. között. A korona-
vírus-járvány miatt tavaly elmaradt 
segesvári középkori fesztivált idén 
27. alkalommal szervezi meg a váro-
si önkormányzat. A rendezvény most 
is időutazásra hív, a korábbi évekhez 
hasonlóan a szervezők a fesztivál há-
rom napjára középkori ünnepi han-
gulatot teremtenek a várban, ahol 
az oda látogatók átélhetik, milyenek 
voltak a századokkal ezelőtti ünnep-

napok, miként szórakoztak akkori-
ban a vár, a város lakói – mondta el a 
sajtónak Ioana Popa, a polgármester 
tanácsadója. Bár a hivatalos program 
még nem elérhető, idén is a középkor 
jegyében zajlanak az események – 
ígérik a szervezők. A fesztivál közép-
kort idéző színpompás bemutatóval, 
koncerttel és színházi előadással 
kezdődik, de a vásári hangulathoz 

hozzátartozó mutatványosok, óriások 
és törpék, tűz- és kardnyelők sem hi-
ányoznak majd, ahogy a lovagi felvo-
nulásoknak, játékoknak is szemtanúi 
lehetnek az odalátogatók. Ezenkívül 
kiállítások,  kézműves-tevékenysé-
gek, vásár, gyermekfoglalkozások is 
várják a Segesvárra látogatókat.

A segesvári középkori fesztivál a 
korábbi években változatos témákat 

A KÖZÉPKORI ÜNNEPNAPOK HANGULATÁT IDÉZI MEG A GYEREKEKET ÉS FELNŐTTEKET EGYARÁNT CSALOGATÓ KÖZÉPKORI FESZTIVÁL 

Lovagok, dámák, vásári mutatványosok Segesváron

A középkori ünnepnapokat, a vásárok hangulatát kelti életre a segesvári fesztivál 
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járt körbe, halálának négyszázadik 
évfordulóján William Shakespeare 
életműve előtt tisztelegtek, egy 
másik kiadás a középkori legen-
dák és mondák világát megidéző 
Drakula-kultuszra összpontosított, 
de volt olyan év is, hogy Sergiu Ni-
colaescu román fi lmrendező mun-
kásságának állítottak emléket. 
Segesvár, az Erdély német nevét 
adó hét vár egyike középkori han-
gulatú utcáiról híres, történelmi 
központja 1999 óta a kulturális 
világörökség része. Napjainkig 
fennmaradtak a középkori német 
építészet műemlékei, az évente 
megrendezett középkori fesztivál a 
város régmúlt időket idéző hangu-
latát próbálja turisztikai szempont-
ból kiaknázni. A város központja 
a várfalakkal, tornyokkal erődített 
Várhegyen volt. A fal eredetileg 4 
méter magas és 930 méter hosszú 
volt, ezt az évszázadok alatt folya-
matosan magasították, bővítették. 
A vár ma is lakott, a 14 toronyból 
9 áll, a borbélyok, lakatosok, ta-
kácsok és kádárok tornyai viszont 
már nem léteznek.

A rendezvényt a járványügyi 
előírásoknak megfelelően tartják, 
péntektől vasárnapig várják a lá-
togatókat a középkori várban és a 
környező utcákban, a programok-
ra a belépés mindenki számára 
ingyenes.

 » A középkori 
vásári hangulat-
hoz hozzátartozó 
mutatványosok, 
óriások és tör-
pék, tűz- és kard-
nyelők várják az 
odalátogatókat.

 » DEÁK SZIDÓNIA

Ú j arculatot kapott Nagyszeben la-
kónegyedeinek több épülete a 

tegnap véget ért Nagyszebeni Nem-
zetközi Utcaművészeti Fesztivál 
(SISAF) keretében. A hetedik al-
kalommal megszervezett egyhetes 
eseményre Európa több országából 
érkeztek graffitiművészek, akik a 
korábbi kiadásokhoz hasonlóan a 
lakónegyedek többnyire szocreál 
épületeinek arculatát gondolták 
újra. A „Re:Think” (gondold újra) 
mottóval megrendezett fesztivál 
a szervezők törekvését tükrözi, 
hogy  közelebb hozzák a szebeni-
ek számára a falfestés művészetét, 
továbbá céljuk, hogy minél több 
épület új arculatot kapjon, ezál-
tal is színesítse a környéken lakók 
hétköznapjait – olvasható a feszti-
vál Facebook-oldalán. Az idei ren-
dezvényen a graffitiművészek tíz 
épületet öltöztettek új köntösbe, 
többek között egy diákszállót és 
egy középiskolát. Az alkotások kö-
zött van Tetris számítógépes játék 
formájában megírt verset megjele-
nítő falfestés, de látható a globali-
záció és a természetes erőforrások 
kiaknázásának veszélyeit ismerte-
tő graffiti is. Újdonságként hat a 
Popescu néven alkotó graffitimű-
vész munkája, amely egy diákott-
hon épületének oldalán látható, 
ötvözi a hagyományos falfestést a 
modern technológiával. A falfestés 
szabad szemmel is látható, ugyan-
akkor telefonos alkalmazással nyo-

mon követhető rétegekkel egészül 
ki, szürreális élményt nyújtva a 
szemlélőnek. A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is műhelybeszélge-
tések, az utcaművészet témájában 
szervezett workshopok kísérték a 
fesztivált, de közönségtalálkozóra 

és a graffitiművészet világát bemu-
tató előadásokra is várták az érdek-
lődőket. A fesztivál idei kiadásán 
96 falfestményre bővült a graffitik 
tárlata, és 9700 négyzetméter szí-
nes felülettel gazdagodott Szeben 
városa.

Szocreál épületek arculatát gondolták újra Nagyszebenben
 » Az alkotások 

között van Tetris 
számítógépes 
játék formájában 
megírt verset 
megjelenítő fal-
festés is.

Több nagyszebeni tömbház kapott új arculatot  az utcaművészeti fesztivál keretében

Íjászversenyt 
szerveznek Torockón

Az íjászhagyományok és a nomád 
életmód népszerűsítése a célja 

a július 30. és augusztus 1. között 
megszervezendő torockói Íjász szer el-
nevezésű rendezvénynek. A Székelykő 
lábánál fekvő, festői szépségű Toroc-
kón – ahol a mondás szerint kétszer 
kel fel a nap – kilencedik alkalommal 
szervezi meg a versennyel egybekö-
tött eseményt a Torockói Íjász Szer 
Egyesület. A rendezvény programja-
iban a hagyományápolásra összpon-
tosít, az érdeklődők megismerhetik 
a magyar íjászszokásokat, de egyéni 
versenyeket is szerveznek különböző 
kategóriákban, és lehetőség nyílik 
csapatban megküzdeni a Torockó 
Csillaga vándorkupáért. Esténként a 
tábortűz körül közös dobolás, éneklés 
élményével gazdagodhatnak az 
eseményen résztvevők – olvasható az 
egyesület szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményében. A szervezők 
kitérnek arra is, hogy rendezvényük 
a sportszerűség jegyében zajlik. „A 
hagyományőrző íjászat fő mozgató-
rúgója nem az egymással szembeni 
versengés, a másik legyőzése, hanem 
a belső egyensúly fejlesztése, a 
korlátok átlépése, az álló akadályok 
legyőzése, az íjász, az íj, a vessző és a 
cél egyensúlyának a megteremtése” – 
fejtik ki a szervezők. A Torockói Íjász 
Szer Egyesület célja a térség történel-
mi és kulturális emlékeinek széles 
körben való megismertetése, rendez-
vényeiken felelevenítik Aranyosszék 
hagyományait, és felhívják a fi gyelmet 
az itt fellelhető természeti kincsekre is 
– olvasható az egyesület honlapján.




