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Megélénkült Gyergyó, beindult az Egyfeszt

GERGELY IMRE

E lsőként az örmény udvar nyi-
tott, majd a képzőművészeti 

rendezvényeknek helyet adó zsina-
góga is látogathatóvá vált, később 
pedig sorra kezdődtek az esemé-
nyek Gyergyószentmiklóson és kör-
ben a gyergyószéki településeken. 
Ez csak a bemelegítő volt, az Egy-
feszt mától indul be igazán.

Mindenki talál magának valót

Mindenkinek a saját ízlésétől, ér-
deklődési körétől függ, hogy me-
lyek számítanak az igazán kihagy-
hatatlan eseményeknek az egész 
Gyergyószéket megmozgató, fesz-
tiválhelyszínné alakító Egyfeszten. 
A 800 programszám mindegyikét 

aligha tudná bárki is sorra látogat-
ni, de minden bizonnyal mindenki 
talál benne számára érdekeset. 

Csak szubjektív tud lenni, hogy 
mit ajánlana a programból – fogal-
mazott Kassay Péter főszervező, 
aki nagy eredménynek tartja, hogy 
a világhírű zenész, Goran Bregovic 
is fellép a fesztiválon. Ezt a Borszé-
ken sorra kerülő koncertet semmi-
képpen nem hagyná ki, hiszen nem 
tudni, mikor lehet őt legközelebb 
itt látni. Kiemelte még az éjszakai 
fényfestést, amelyet a fesztivál 
minden estéjén 10 órakor láthatnak 
az érdeklődők. 

„Lényeges, hogy a fesztivál Gyer-
gyószentmiklós központú, de a teljes 
Gyergyói-medencében folyik, és a 
környező falvak programjait is úgy 
állították össze a helyi szervezők, 
hogy minden község erősségeire, 
jellegzetességeire építettek. Például 

Újfalu természetközeliségre, Reme-
te, Csomafalva a mesterségekre ala-
poz, Alfalu az ország leghidegebb 
pontjaként jelenik meg, és erős kép-
zőművészetével, Szárhegy a törté-
nelmére, népművészetre épít, Ditró 
a klasszikus zenére. A települések 
között buszjáratok közleked-
nek, mindenhová el lehet 
érni. Ajánlanám hogy, ezt 
a hétvégét szánjuk erre a 
fesztiválra, mert megéri, és 
biztos vagyok benne, hogy 
senki nem fog unatkozni.”

A fesztivál többi helyszí-
nén, a képzőművészeti, színházi és 
könyvudvarban, a gyergyószent-
miklósi főtéri vásárban és a többi 
településen is beindultak a prog-
ramok csütörtökön délután és este, 
ahogy a különböző zenei műfajok-
nak szentelt fesztiváludvarokon is. 
A fesztivál részletes programja és 
egyéb hasznos információk az egy-
feszt.ro oldalon találhatók meg.

H I R D E T É S

• Gyergyószentmiklóson csütörtökön délelőtt már több, 
különböző tematikájú udvarba várták az érdeklődőket az 
Egyfeszt összművészeti fesztivál keretében.

„Nyárádszereda főterén, a templom 
és a kultúrotthon közötti részen fel-
állított nagyszínpad közelében lévő 
tér le lesz választva, és oda csak azok 
mehetnek be, akik rendelkeznek oltási 
igazolással vagy 24 óránál nem régebbi 
negatív PCR-teszttel, illetve elfogadják 
a gyors tesztet is” – részletezte megke-
resésünkre Veress Tünde főszervező. 
Ez a megkötés nem vonatkozik a 7 
évesnél kisebb gyerekekre. Hozzátet-
te, gyorstesztelésre nem lesz lehetőség 
a helyszínen, azt a résztvevőnek kell 
vinnie. Akik nem teljesítik az említett 
feltételeket, azok csak hátrábbról él-
vezhetik a koncerteket. Úgy tervezték, 
hogy minél kevesebb külföldi meg-
hívott legyen idén, mert nem tudták, 
hogyan alakul a határátlépések jár-
ványhelyzet miatti korlátozása. De a 
lazításoknak köszönhetően ugyanúgy 
meg tudják rendezni a sportnapokat, 
a bicikliversenyt, túrákat, biciklis fel-
vonulást, kézilabdaversenyt, mint az 
elmúlt években. Az Ifj úsági Udvarban 
pedig ugyanúgy megrendezhetik a dél-
utáni előadásokat is. A helyi kézműves 
termékek vásárárát is megtartják, erre 
egyébként hatalmas az érdeklődés, hi-
szen a kézműveseknek is kiesett másfél 
év – fejtette ki Veress Tünde.
Mintegy hétezer érdeklődőre számíta-
nak szombaton, hiszen aznap lép fel a 
Bagossy Brothers Company zenekar, 
amelyre nemcsak a környékről, de a 

többi székelyföldi megyéből is van-
nak érdeklődők, eddig is hét-nyolc 
ezres tömeg volt a fesztivál nagyobb 
koncertjein – hangsúlyozta Veress 
Tünde.  A héten már elindult a lovas-
tábor, amelyen 42 gyerek vesz részt 
Pászka Lehel vezetésével, és ezt szom-
baton egy lovasbemutatóval zárják le. 
Megnyílt már egy kiállítás is a Király 
Presszóban Német Edith munkáiból, 
ez is már látogatható. Pénteken pedig 
egy fotókiállítással kezdődik a feszti-
vál: Bartus Mihály fotói lesz-
nek kiállítva a kultúrotthon 
előterében, és rögtön ezt 
követően Csata Éva íróval 
találkozhatnak az olvasók 
a könyvtárban – szemezge-
tett a programkínálatból a 
főszervező. Ugyancsak ezen 
a napon 21 órától lesz a gyergyószent-
miklósi 4S Street zenekar koncertje, 
ezt lezárva az Ifj úsági Udvarban retró 
bulit tartanak. Szombaton 21 órától 
lép fel Szabó Előd és a Titán zene-
kar, majd 22 órától a Bagossy Bro-
thers Company. Vasárnap 20 órától 
Simó Annamária székelyudvarhelyi 
énekesnő lép fel, majd 22 órától a 
magyarországi Intim Torna Illegál 
együttes tart koncertet. A programról 
bővebben a nyaradmentefesztival.ro 
oldalon olvashatnak.

Hajnal Csilla

Ünnepelnek a Nyárád mentiek
• Idén újra megrendezik a Nyárádmente Fesztivált. A 
jár ványügyi lazításoknak köszönhetően szinte minden 
tervezett programot megtarthatnak, ám a Nyárádszere-
da főterén felállított színpad előtti térre csak védettségi 
igazolással lehet bemenni. 

Feltétel az oltás a Babeș–Bolyai egyetemen
Bizonyos, az oltással kapcsolatos feltételek teljesítése mellett, illetve 
a COVID-19 világjárvány alakulása kontextusában térhetnek vissza sze-
mélyes jelenléttel a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 
hallgatói októbertől a 2021–2022-es tanév akadémiai tevékenységeihez. 
Azok a hallgatók vehetnek fizikailag részt az oktatási tevékenységek-
ben, akik megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni oltást, és eltelt 10 nap 
a teljes oltási ütemterv befejezése óta; felmutatják egy 72 óránál nem 
régebbi RT-PCR teszt negatív eredményét; felmutatják egy 24 óránál 
nem régebbi antigén gyorsteszt hitelesített negatív eredményét; illetve 
a SARS-CoV-2 fertőzés megerősítését követő 15. és 180. nap között van-
nak. Az egyetem döntése értelmében azoknak a hallgatóknak, akik nem 
tartoznak ezekbe a kategóriákba, lehetőségük lesz az oktatási tevékeny-
ségekben online vagy más „alternatív módokon” részt venni.
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