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Koncertsorozatra készülnek
A jubileumi évforduló alkalmából új lemezt készített a Barozda

• Kájoni és a népzene 
címmel lemezbemutató 
koncertekre készül az 
1976-ban, negyvenöt 
évvel ezelőtt Csíksze-
redában megalakult 
Barozda Együttes. Az 
autentikus népzene 
tolmácsolásának alap-
gondolatával indulva a 
30. évforduló után új le-
mezzel és koncertekkel 
is készül az együttes.

KOR P O S AT T I L A

A koncertsorozatot felvezető 
sajtótájékoztatón Ferencz 
Angéla, a Hargita Megyei 

Kulturális Központ vezetője közös 
szellemi erőfeszítésként jel-

lemezte azt a kiadványt, 
amelyet az évforduló alkal-
mából készítettek. „Meg-
tiszteltetés számunkra, 
hogy ápolhatjuk ezt a fajta 
szellemi értéket a zene vi-
lágában” – jelezte. Simó 
József alapító tag az elmúlt 

45 évre emlékezve kiemelte, 
a népzene gyökereivel többször 
is találkoztak, majd a régizenei 
anyagokat összekapcsolták a mai, 
élő népzenével. A koncertekkel 

kapcsolatban elmondta, egy zenei 
utazás lesz Kájoni Jánostól napja-
inkig. „Ha valaha valaki kíváncsi 
volt a mi népzenénk múltjára, ez 
a lemez inspiráló tud lenni számá-
ra” – mondta, hozzátéve, hogy ő a 
zenei rész összeállításával foglal-
kozott. Megjegyezte továbbá, hogy 
nem volt egyszerű feladat egy ilyen 
horderejű lemez létrehozása, mivel 
az együttes tagjai különböző he-
lyeken élnek. Kiemelte, nem kis ér-
dem, hogy Csíkszeredát a régizen-
ével is összekötik már a határokon 

túl is, hiszen így tud élő maradni 
ez a fajta stílus.

Gyönyörű kihívás

A dallamkapcsolatok nagy részét 
Pávai István népzenekutató állította 
össze. A CD-n feldolgozott Kájoni-dal-
lamok fő forrását a Kájoni-kódex or-
gonatabulatúra-írása jelentette. „Kul-
túrtörténeti jelentőséggel bír, hogy 
Kájonit játszunk ezen a bemutatón. 
Ő gyűjtötte össze a kor tánczenéit, 
amit a köznép és a nemesség is tán-

colt” – avatott be a részletekbe Pávai, 
aki szintén alapító tag. Úgy értékel-
te, bravúr, hogy az írások alapján 
létrejöhetett az élő zenés produkció, 
ráadásul a járványhelyzet kellős kö-
zepén. Györfi  Erzsébet alapító énekes 
gyönyörű kihívásként jellemezte a 
munkát és a próbákat. A felszólalók 
mellett még Simó Csongorral és To-
ró Lajossal kiegészülve áll össze az 
együttes. A koncertsorozat október 
2-án, Sepsiszentgyörgyön, a Három-

szék Táncstúdióban 18 órától veszi 
kezdetét. 3-án Csíkszeredában a Csí-
ki Moziban szintén 18 órától, 4-én 
Marosvásárhelyen a Spectrum Szín-
házban ugyancsak 18 órától lépnek 
színpadra, míg 5-én a magyarfülpösi 
református templomban zárul a tur-
né 17 órás kezdéssel. A koncerteken 
felcsendülnek egyrészt a lemez dalai, 
másrészt pedig az elmúlt 45 év régi-
zenei és népzenei produkciói. A be-
mutatókon közreműködnek a jelen-
leg régizenével foglalkozó fi atalabb 
generációk is.

Negyvenöt év múltán. 

Szétszéledtek, de a népzene 

összetartja őket

▴  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

Felolvasták a kétkamarás bu-
karesti parlament csütörtöki 

együttes ülésén az ellenzéki Szociál-
demokrata Párt (PSD) bizalmatlan-
sági indítványát, amely a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ 

Florin Cîțu vezette koalíciós 
kormányának megbuk-
tatását célozza. Az Elég a 
szegénységből, drágulá-
sokból és bűnözőkből, le 
a Cîțu-kormánnyal! című 
kezdeményezésben a szoci-
áldemokraták azzal vádol-
ják a tavaly decemberben – 

akkor még a Mentsétek meg 
Romániát USR-PLUS részvételével 
– beiktatott jobbközép koalíciós kor-
mányt, hogy a hatalomért folytatott 
csatározás közepette magára hagyta 

és mély politikai, gazdasági, társa-
dalmi válságba sodorta Romániát.

Kifogások sora

A bizalmatlansági indítvány szerzői 
szerint a vásárlóerő 12 százalékkal 
csökkent, és így minden román állam-
polgár 560 euróval lett szegényebb 
egy év alatt, az ország lakosságának 
több mint egyharmadát (hétmillió 
polgárt) „szegénységre ítélték”. Úgy 
értékelik: a jobboldal elzálogosította 
a lakosság jövőjét, hitelre költekezik, 
másodpercenként 1700 euróval nö-
veli az államadósságot, miközben az 
energiaárak emelkedése „kicsúszott 
az ellenőrzése alól”. Az ellenzéki párt 
szerint a kormány becsapta és felál-
dozta a hazai vállalkozókat, megaláz-

ta a gazdákat, és „aberráns intézke-
déseivel” megfosztotta a románokat 
az egészségügyi ellátástól, miközben 
a PNL felelőtlen módon ötezer részt-
vevővel rendezett kongresszust a 
járvány sújtotta Bukarestben. A ko-
rábban ellene hangoztatott jelszóval 
visszavágva a PSD most azzal köve-
teli Cîțu leváltását, hogy „bűnözők 
nélküli közéletet” akar. A miniszterel-
nökről ugyanis nemrég kiderült, hogy  
húsz éve súlyos pénzbírsággal és két-
napos elzárással büntették meg ittas 
vezetésért az Egyesült Államokban, 
ahol felsőfokú tanulmányait végezte.

234 szavazat szükséges

A PSD azt követően terjesztette be sa-
ját bizalmatlansági indítványát, hogy 
az alkotmánybíróság úgy rendelke-
zett: a kormányból kilépett USR-PLUS 

szövetség és a nacionalista Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) által 
szeptember 3-án benyújtott, de sza-
bályossági kifogások miatt elnapolt 
indítványt is napirendre kell tűzni a 
törvényhozásban. A legnagyobb frak-
cióval rendelkező PSD számára presz-
tízskérdés volt, hogy ne legyen mel-
lékszereplő a kormánybuktatásban, 
és a házbizottságban sikerült elérnie, 
hogy ne a két kisebb párt kezdemé-
nyezését, hanem az általa benyújtott 
bizalmatlansági indítványt tűzzék 
hamarabb napirendre a parlament-
ben. Az USR-PLUS kilépése nyomán 

a Cîțu-kabinet maradékának elvileg 
nincs esélye talpon maradni, ha bár-
melyik bizalmatlansági indítványt 
szavazásra bocsátják a törvényhozás-
ban. A PSD indítványának vitáját és 
szavazását október 5-ére, keddre tűzte 
ki a kétkamarás parlament egyesített 
házbizottsága, a kormánybuktatás-
hoz 234 szavazatra van szükség. A bi-
zalmatlansági indítvány felolvasásán 
főleg ellenzéki törvényhozók vettek 
részt, a kormányfő nem volt jelen. Cîțu 
a bukaresti sajtóban keringő spekulá-
ciókra utalva cáfolta, hogy lemondani 
készülne tisztségéről. 

Felolvasták a parlamentben a kormánybuktató bizalmatlansági indítványt
• Butaságnak nevezte Florin Cîțu azokat a sajtóinfor-
mációkat, melyek szerint fontolóra venné a kormányfői 
tisztségről való lemondást. A megbuktatását célzó 
bizalmatlansági indítványt a miniszterelnök távollété-
ben ismertették a törvényhozásban, a kezdeményezés 
sikeréhez 234 szavazat szükséges.

Felolvasták a kétkamarás bukaresti 

parlament tegnapi együttes ülésén 

a PSD bizalmatlansági indítványát
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