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Színes programokkal kezdődött 
csütörtökön az Egyfeszt össz-
művészeti fesztivál. A hétvégéig 
tartó eseménysorozat a Gyer-
gyói-medence több helyszínén 
zajlik, többek között Gyergyó-
szentmiklóson. A szervezők a 
kínálat összeállításakor arra 
törekedtek, hogy a programok 
helyszínéül szolgáló települések 
jellegzetességeire összpontosít-
sanak – hangsúlyozta Kassay 
Péter főszervező. 

 » GERGELY IMRE

T öbb helyszínen várja a közön-
séget a csütörtökön kezdődött, 
egész hétvégén tartó Egyfeszt 

összművészeti fesztivál, amely gaz-
dag kínálattal, szórakoztató, kul-
turális és zenei rendezvényekkel 
várja a közönséget. A Gyergyói-me-
dence különböző helyszínein: Gyer-
gyószentmiklóson, a Gyilkos-tónál, 
Borszéken a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ által szervezett 
esemény célja népszerűsíteni a kör-
nyéket körülölelő természeti adott-
ságokat, valamint felhívni a fi gyel-
met a térség kulturális értékeire is. 
A szervezők a program összeállítása-
kor arra törekedtek, hogy mindenik 
település jellegzetességeire összpon-
tosítsanak – mondta el Kassay Péter 
főszervező. „Újfaluban a természet-
közeliségre, Remetén, Csomafalván 
a hagyományos mesterségekre hív-
ják fel a fi gyelmet, Alfalu az ország 
leghidegebb pontjaként jelenik meg, 
de kiemelik a falu képzőművésze-
tét is, Szárhegyen a történelemhez, 
népművészethez, Ditró a klasszikus 
zenéhez kapcsolódó programokkal 
várják az érdeklődőket” – közölte.

Folk- és komolyzenei 
dallamok csendülnek fel
Zenei eseményekre is várják az ér-
deklődőket, a folkzene egyik na-
gyágyúja, a bosnyák Goran Breg-

ovic Borszéken koncertezik az 
összművészeti fesztivál kereté-
ben, fellép a Csík Zenekar, az LGT 
„utódzenekara”, a Zenevonat és 
Charlie, a szerbiai Boban Mar-
kovic, a Kiscsillag, a Hooligans, 
valamint a gyergyószentmiklósi 
Bagossy Brothers Company is. 
Ezenkívül a Súgó-barlangban az 
Evilági együttes koncertezik, és 
itt tartják gyertyafénynél Thurzó 
Zoltán nagyváradi zongoraművész 
Chopin-estjét is. A fesztivál egyik 
újdonsága az éjszakai fényfestés, 
amelyet a fesztivál minden estéjén 
10 órakor láthatnak az érdeklő-
dők. „Az éjszakai fényfestés olyan 
alkotás, művészeti látvány, ami 
máshol sem igazán volt eddig, és 
szeretnők, ha ennek Gyergyóban 
továbbra is helye lenne. A város 

főterét, a parkot fogjuk egy telje-
sen más fényben látni” – hívta fel 
a figyelmet a főszervező.

Dalauzzi, marlenka, 
séta az örmény soron
A gyergyói örmény közösség is gaz-
dag programkínálattal várja az ér-
deklődőket templomuk kertjében 
és az örmény közösségi ház udva-
rán. Kulcsár László, a Gyergyói Ör-
mény Katolikus Egyesület elnöke 
megnyitó beszédében elmondta, 
a rendezvény idején igyekeznek 
minél többet megmutatni az örmé-
nyek hagyományaiból, szokásai-
ból, kulturális és épített örökségé-
ből. „Fontos, hogy a város örmény 
vetületét turisztikai szempontból is 
kiemeljük. Egy kis füzetben bemu-
tatjuk azokat a kulturális, egyházi 

A GYERGYÓI-MEDENCE ÉRTÉKEIT NÉPSZERŰSÍTI A HÉTVÉGÉN ELSŐ ALKALOMMAL MEGSZERVEZETT ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

Örmény értékekre is összpontosít az Egyfeszt

A gyergyói örmény konyha jellegzetességeit is felvonultatja a csütörtökön kezdődött Egyfeszt
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és művészeti értékeket, amelye-
ket bárki végigjárhat a városban” 
– hangsúlyozta.

 Az érdeklődők megismerked-
hetnek az örmény gasztronómi-
ával, megtekinthetik, hogyan 
készül a dalauzzi és a marlenka. 
Ezenkívül az örmény kultúrához 
köthető előadások, könyvbemu-
tatók, fi lmvetítések, zenei progra-
mok is színesítik az örmény udvar 
kínálatát, de a templomtorony 
múzeuma is különleges élményt 
nyújt, akárcsak az örmény soron 
tett séta.

Gyergyóikum, óriásbábok, 
via ferrata
Az összművészeti fesztivál kere-
tében Gyergyószentmiklós neve-
zetességeit érintő, úgynevezett 
Gyergyóikum városnéző túrát is 
szerveznek román, magyar, angol 
nyelvű idegenvezetéssel. A ren-
dezvény keretében bábelőadásra 
is várják az érdeklődőket, a HalVi-
rág Bábszínház a tékozló fi ú törté-
netét ülteti át napjainkba, a bibliai 
történetet, mely a családi béke, a 
megbocsátás, a feltétel nélküli 
szeretet témáját járja körül, óriás-
bábokkal viszik színre.

A fesztiválon lehetőség nyílik a 
természetben űzhető, úgynevezett 
outdoor tevékenységek kipróbá-
lására is, vezetett túrák lesznek a 
Gyilkos-tónál és a Pongrácz-tetőn 
is, ki lehet próbálni a via ferrata 
drótkötélpályát, illetve medveles-
re is lehet jelentkezni. A fesztivált 
a járványügyi előírások betartásá-
val szervezik, a nagykoncerteken 
csak oltási igazolással, 72 óránál 
nem régebbi, negatív PCR-teszttel 
vagy antigénteszttel lehet részt 
venni, de a helyszínen lehetőség 
lesz gyorstesztek elvégésére is 35 
lej értékben. Ezenkívül a feszti-
válon lehet oltást is igényelni. A 
rendezvény ideje alatt buszjárat 
működik Gyergyószentmiklósról 
a Gyilkos-tóhoz, Borszékre és több 
településre, ahol eseményeket 
szerveznek. További információk 
a fesztivál honlapján olvashatók.

 »  „Az éjszakai 
fényfestés olyan 
alkotás, művé-
szeti látvány, 
ami máshol sem 
igazán volt eddig, 
és szeretnők, ha 
ennek Gyergyó-
ban továbbra is 
helye lenne. A 
város főterét, a 
parkot fogjuk 
egy teljesen más 
fényben látni” – 
hívta fel a fi gyel-
met Kassay Péter 
főszervező.

 » KRÓNIKA

A Román Országos Repülési Mú-
zeumba kerül Nicolae Ceaușes-

cu volt román kommunista diktátor 
egykori elnöki repülőgépe, amelyet 
nemrég árvereztek el 120 ezer eu-
róért – közölte a román média. Az 
1989-ben rögtönítélő bíróság által 
feleségével együtt kivégzett egyko-
ri kommunista diktátor használati 
tárgyai közül májusban kínálta el-
adásra a bukaresti Artmark aukci-
ósház a ROMBAC 1–11 típusú elnöki 
gépet, amelyet angol licenc alapján 
gyártották Romániában. Ez volt az 
egykori keleti tömb első és egyet-
len olyan lökhajtásos utasszállí-
tó repülőgéptípusa, amely nem a 
Szovjetunióban készült. A 119 férő-
helyes, óránként 870 kilométeres 

végsebességű modellből mindössze 
kilenc készült 1982 és 1989 között a 
bukaresti repülőgépgyárban. A ki-
kiáltási ára 25 ezer euró volt, végül 
120 ezer euróért kelt el, így az idei 
első fél év első tíz legnagyobb ér-
tékű romániai elárverezett tárgyai-
nak listáján található. Az Artmark 
szerint a repülő amerikai tulajdo-
nosa, Brian Hyndman úgy döntött, 
hogy egy szponzorálási szerződés 
formájában ingyen a repülési mú-
zeumnak adományozza a gépet. Az 
adományozó ezzel azt akarja, hogy 
ez a történelmi tárgy megmaradjon 
és bekerüljön azon ikonikus repü-
lőmodellek sorába, amelyek fontos 
szerepet játszottak a világtörténe-
lemben. A repülőgépet a bukaresti 
Henri Coandă nemzetközi repülőté-
ren adták át a múzeumnak.

Múzeumba kerül Ceaușescu nemrég elárverezett repülőgépe

Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor gépe a bukaresti repülőgépgyárban készült




