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Teret adnak  a kibontakozásnak
Utcazene-fesztivált rendeznek Marosvásárhelyen
• Első alkalommal 
rendeznek utcaze-
ne-fesztivált szeptem-
ber 10. és 12. között 
Marosvásárhelyen. 
Borsos Csaba, a pol-
gármesteri hivatal 
kommunikációs mun-
katársának elmon-
dása szerint ezentúl 
teret kapnak az ilyen 
jellegű események, 
megtelik élettel a 
város.

A N T A L  E R I K A

A városháza teljes mellszéles-
séggel támogatja a művészeti 
rendezvényeket, úgy, ahogy 

a tavalyi helyhatósági kampányban 
is elhangzott: „legyen élet!” – ecse-
telte Borsos Csaba, aki felhívta a 
fi gyelmet arra is, hogy a visszajelzé-
sek szerint a megkérdezett helybéli-
ek már most jobban érzik magukat, 
hiszen zenei fesztiválok, utcai ren-
dezvények színesítik a várost.

Utcazene hazai és nemzetközi 
művészekkel

Csütörtökön délután 6-tól vasár-
nap éjfélig lezárják a Bolyai és az 
Enescu utcát – mondta el a Szé-
kelyhonnak a polgármesteri hiva-
tal kommunikációs munkatársa, 
hozzátéve, hogy a többi helyszínen 
nincs szükség forgalomkorlátozás-
ra, mivel azok nem autós övezetek. 
A hat helyszínen – Színház tér, Bo-

lyai utca, Rákóczi lépcső, Kárpátok 
sétánya, Enescu utca, Maros-part – 
délelőtt 11 órától este 10-ig lesznek 
programok, a zenei mellett vizuális 
és gasztronómiai élményeket is ígér-
nek a szervezők. Érdeklődésünkre 
Jánosi Zsolt szervező elmondta, 
közel száz programmal várják a vá-
sárhelyieket, a hazaiak mellett több 
mint tíz nemzetközi művész előadá-
sát tekinthetik meg az érdeklődők. 
Ugyanakkor több országból érkez-
nek zsonglőrök, artisták, bűvészek 
és olyan street art művészek, akik a 

központi helyszínek mellett a kissé 
megfakult felületeket is új élettel 
töltik meg alkotásaik által.

A zenei kínálatban szerepel Por-
capizza Olaszországból, aki tollas-
ütőn gitározik és festékesvödrön 
dobol, vagy El Loren Spanyolor-
szágból, aki már a fél világot bejár-
ta utcadobos show-jával, Mr. Piano 
Magyarországról érkezik Marosvá-
sárhelyre a guruló hangszerével. Az 
Oamenii Dimineții a jazz és rock mű-
faján át funk, blues, hip-hop, reggae 
és swing ritmusokkal szórakoztatja 
a közönséget. Chris Blaze – vagy 
ahogy Európa-szerte ismerik, „The 

Fire Ninja” – Észtországból érkezik, 
hogy az elmúlt tíz évben kifejlesztett 
tűzzsonglőri mutatványaival nyű-
gözze le közönségét. Az olasz Au-
toportante páros kötéltánca láttán 
kicsik és nagyok is garantáltan ámu-
latba esnek – ígérik a szerverzők.

Nincs szükség regisztrációra, 
sem oltási igazolásra

A szeptember 10. és 12. közötti fesz-
tiválon lesz a város első úgyneve-
zett Street Art Jamje a Kárpátok 
sétányon, a Turbina-árok partján. 
A helyi művészekhez Ausztriából, 

Magyarországról és Bukarestből is 
csatlakoznak szakemberek. Például 
a magyarországi street artist mű-
vész, Trans vagy Lost Optics, 
valamint a BlackBook Crea-
tive Group helyi és magyar-
országi művészei, akiknek 
munkái számos marosvásár-
helyi iroda, kávézó, étterem 
vagy épp állatorvosi rendelő 
belső tereit díszítik. A fesztivá-
lon bárki részt vehet, nincs szükség 
előzetes bejelentkezésre vagy oltási 
igazolásra. Mindössze annyit kérnek 
a szervezők, hogy ki-ki tartsa be a 
járványügyi előírásokat. 

Egyre élénkebb és színesebb 
az élet Marosvásárhelyen

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE
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Tavaly el kellett maradnia, idén 
azonban megrendezik az is-

kolakezdés előtti hétvégén az Ifi na-
pokat. A versenybe 8 csapat 
nevezett be, amelyeket 
összesen közel 150 fi atal 
alkot. Ők fognak végigvo-
nulni csütörtökön 15 órától a 
gyergyószentmiklósi Szent 
István térről a Szeretet-
konyháig, hogy folytassák 

a hagyományt, amely szerint 
minden résztvevő tartós élelmiszere-

ket adományoz a nehéz sorsúak asz-
talára. A mindig látványos és hangos 
felvonulással kezdődik el a rendez-
vénysorozat, amely 68 programszá-
mot jelent.

Megújul az esemény

Mint Málnási Andrea, az Ifi téka 
ifj úsági iroda vezetője elmondta, az 
önkénes fi atalokból álló szervező-
csapat 70 százaléka kicserélődött a 
két évvel ezelőtti Ifi napok óta, és ez 
jót tett a rendezvénynek, megújul az 
esemény, és rengeteg kreatív ötlet 
valósul meg a vetélkedők és egyéb 
programok során. A játékok ugyan 

elsősorban a benevezett fi ataloknak 
szólnak, de szülők vagy bárki be-
kapcsolódhat, kipróbálhatja magát. 
Számos programszám van, amely 
azt célozza, hogy tanuljanak, gazda-
godjanak vele a résztvevők, kezdve 
a katasztrófavédelmi bemutatótól, 
ahol életmentő technikákat láthat-
nak. Emellett azonban az egész ver-
seny során fontos tapasztalatokat 
szereznek abból, hogy mit is jelent 
a csapatban való munka, közös gon-
dolkodás, az egy célért való küzde-
lem. A szervezők szerint ismét meg-
cáfolják azt a vélekedést, hogy „a 

mai fi atalok nem jók semmire”, meg-
mutatják, hogy ha van lehetőségük, 
akkor bármire képesek.

A versenyprogramok mellett az 
ifi napokat színesítik a koncertek: 

fellép a Csajod, a 4S Street, a Szuve-
rén Krú és a No Sugar, de a reggeli 
torna is mindenki számára nyitott 
lesz. A részletes program elérhető a 
rendezvény Facebook-oldalán.

Visszatérnek a Gyergyói Ifinapok – hangos lesz a város
• Csütörtökön rajtol a 17. Gyergyói Ifinapok: szórakoznak, 
versenyeznek és közben rengeteget tanulhatnak a fiata-
lok, akik révén újra megpezsdül Gyergyószentmiklós.

Ezúttal is minden résztvevő tartós 
élelmiszereket adományoz a nehéz 
sorsúak asztalára
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