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Európai hírnevű kezdeményezés
Kiemelkedő teljesítményeknek járó elismerést kapott a Geofolk
• Európai Polgár díjat 
kapott a székelyud-
varhelyi Dávid Botond 
fotóművész Geofolk 
című kezdeményezé-
se, melynek célja a 
világ népviseleteinek 
bemutatása. A díjra 
idén csak Romániá-
ból több mint húsz 
pályázót jelöltek – a 
strasbourgi elbíráló 
bizottság végül a szé-
kelyudvarhelyi fotósét 
választotta.  

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

M ódszeresen, tipológiai 
szempontok szerint 2014 
óta készít viseletfotókat 

a székelyudvarhelyi Dávid Bo-
tond. Geofolk nevű kezdeménye-
zéséről a székelyföldi közönség 
már többször hallott, most azon-
ban, a díjnak köszönhetően Eu-
rópai Unió-szerte mindenhol is-
mertté vált. „A díjra Vincze Lóránt 
európai parlamenti képviselő ter-
jesztette fel a projektet még tavasz-
szal” – tudtuk meg Dávid Botond-
tól, a fotós projekt ötletgazdájától. 
Elmondása szerint már a felter-

jesztésre sem számított, az pedig 
igazi meglepetésként érte, amikor 
fölhívták a hírrel: megkapta a 
díjat. Húsznál is több szervezet, 
egyesület projektjét ajánlották dí-

jazásra Romániából, ebből négy 
jutott ki Strasbourgba, és úgy hoz-
ta a sors, hogy a Geofolk került ki 
győztesként közülük – magyaráz-
ta a fotós.

Nem csak elismerés, elvárás is

A díjat a fotós nem csupán elis-
merésként, hanem elvárásként éli 
meg. „A lényeg ezután kezdődik, 

eddig kaptam vállveregetést, de 
ez már kötelesség, egyfajta kül-
detés” – mondta. Idáig jórészt 
saját zsebből finanszírozta a vi-
seletfotózással járó utazásokat, 
szervezést, most viszont, a díjnak 
köszönhetően, már nemcsak ő 
szervezi adatgyűjtő útjait, hanem 
hívják is. „Legutóbb Bulgáriában 
jártam így, ahol egy szervezé-
sen belül 18 település több 
mint 40 viseletét tudtam 
megfényképezni, és volt, 
aki csak azért jött oda, 
hogy lásson egy »európai 
polgárt«. Köszönhetően a 
helyieknek a tervezettnél 
legalább ötször nagyobb 
anyaggal tértem haza” – 
mesélte Dávid Botond. A fotós 
nemsokára Szerbiába megy gyűj-
teni, szintén meghívásra. Jövőbeli 
terveit firtató kérdésünkre Dávid 
Botond summásan válaszolt: „Ez 
egy olyan munka, mint megszá-
molni a csillagokat. Amikor kivi-
lágosodik, vársz egy kicsit, este 
kezded elölről.”

Sajátos, kortalan értékek válnak 
közkinccsé a székelyudvarhelyi fotós, 
Dávid Botond munkája által
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Fotók tízezrei

Dávid Botond százezernél is 
több fotót készített már népvise-
letekről, ebből szerinte mintegy 
harmincezer hasznos, ennyit 
dolgozott fel. A Geofolk vise-
letfotókból összeállított, több 
mint 1700 darabot számláló, 
55 országból származó népvi-
seleteket bemutató kiállítást 
Székelyudvarhelyen mutatták 
be tavaly októberben. A tárlat 
azóta vándorkiállításként járja 
a Kárpát-medencét. Jelenleg 
Veszprémben van, onnan pedig 
Mohácsra költözik majd – tudtuk 
meg a fotóstól. 

GERGELY IMRE

Gyergyónak fel kell nőnie 
az Egyfeszt szintjére

Megélénkült Gyergyószentmiklós és hangulatba jött 
az egész Gyergyószék is négy napra. Az Egyfeszt 
összművészeti fesztivál még akkor is egyértelmű 

sikernek mondható, ha egyes programokra a vártnál jóval 
kevesebb néző váltott jegyet. Kezdetnek több mint jó, és 
ami a legfontosabb: 2022-ben újra lesz Egyfeszt.

Sok helyszín, és még több program, kulturális és 
szórakoztató kínálat várta a közönséget az első alkalom-
mal megszervezett Egyfeszten. Gyergyó megtett egy nagy 
lépést a cél felé, hogy felkerüljön a fesztiváltérképre. Egy 
elmondható, aki az elmúlt négy napban kikapcsolódni, 
szórakozni jött a Gyergyói-medencébe, az biztosan jól 
érezte magát. Szólt a zene a nagyszínpadon és az egyes 
műfajok szerint megszervezett udvarokban, színházi, 
képzőművészeti, hagyományőrző és számtalan más 

program követte egymást. Sokan voltak kíváncsiak a 
gyergyószéki községekben zajló eseményekre is.

Mint Kassay Péter főszervező elmondta, jobban sike-
rült ez a fesztivál, mint ahogyan maguk is gondolták. A 
járvány ügyi okok miatt számos kockázatot kellett felvál-
lalniuk, szigorú előírásokat kellett betartani, de megérte. 
Az első Egyfeszten tanultakból tudják már, hogy mit kell 
másképp tenniük jövőre. 

A szombat estét tönkretette a vihar: félbeszakadt 
és nem folytatódhatott Boban Markovic koncertje, az 
LGT utódzenekara, a Zenevonat pedig színpadra sem 
léphetett. Ez persze nem a szervező csapaton múlt, s bár 
akadtak „gyermekbetegségek”, a szervezésbe csúsztak 
hibák, összességében elégedettek lehetnek a szervezők, 
akik a korábban sosem tapasztalt feladatot rendben meg 
tudták oldani. 

A hangulatra nem lehetett panasz. Ami viszont 
negatívum: számos koncertről, több neves, népszerű 
előadó fellépéséről is hiányzott a közönség. Mindösz-
sze pár száz nézője volt a Kiscsillag együttesnek, a 

világhírű szerbiai trombitaművésznek, Boban Marko-
vicnak a koncertjén annál is kevesebb voltak. Sokakat 
visszatartott az oltáskötelezettség, vagy az, hogy a be 

nem oltottaknak át kellett esniük a gyorsteszt kelle-
metlenségein a koncerthelyszín bejáratánál.

Ugyanakkor a Bagossy Brothers Company így is meg-
mutatta, saját hazájában is próféta tud lenni. A vasárnap 
esti koncertre már szombaton elfogyott az eladható 2500 
jegy. Nagyon jól jött, hogy a fellépésük időpontja már au-
gusztus első napjára esett, és a járványügyi korlátozások 
lazításának köszönhetően akár 75 ezer nézőt is beenged-
hettek volna a koncertre. Így már mindenki odaérhetett, 
aki látni szerette volna őket.

Jelen pillanatban már tudható, Egyfeszt jövőre is 
lesz. Remélhetőleg akkor már végleg megszabadulunk a 
járványtól és a korlátozásoktól. A gyergyóiak kaptak egy 
hatalmas esélyt, hogy idegenforgalmi célpont, népszerű 
fesztiválhelyszín legyen a kisrégió. Fel kell nőni ehhez. 
Meg kell látniuk benne azokat a lehetőségeket, amelye-
ket kihasználva minél többen közvetlen haszonélvezői 
lehetnek ennek, nemcsak úgy, hogy idejön számos 
sztárfellépő és itt láthatják őket, hanem úgy is, hogy 
valamilyen vállalkozásba fognak, és szép összegeket 
kereshetnek vele a fesztivál ideje alatt. Ez egész Gyergyó-
szék számára komoly gazdasági előnyöket ígér. Már most 
is foglalt volt minden szálláshely a környéken.
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