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Színvonalas rendezvények, si-
keres tehetségkutatás – így ér-
tékeli a második Faludyfesztet 
a résztvevők többsége. A ren-
dezvény értékét kétségbe vonók 
kijelentése pedig nem szegte a 
szervezők kedvét, hanem meg-
erősítette: jövőre nemzetközi 
irodalmi fesztivált szerveznek 
10–18 éveseknek. 

Balázs Katalin
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Faludy György, Nemes Nagy 
Ágnes, Pilinszky János emlé-
két idézte az idei Faludyfeszt. 

A résztvevők közös alkotásával, a 
Napmadár elégetésével ért véget 
szombaton a rendezvény, és a fesz-
tiválon részt vevők tapsa egyaránt 
szólt a közel ötvenfős, alfalvi diákok-
ból verbuvált szervezőcsapatnak, az 
Antropocentrum-díjasoknak, az 
előadóknak, támogatóknak. Szep-
tember 6–10. között minden napra 
jutott találkozás kortárs költőkkel, 
írókkal, tankönyvben nem szereplő 
irodalomlecke, hasznos szórakozás 
a célközönségnek, a 10–18 éves fi-
atalságnak.  

Antropocentrum-díj
Farkas Wellmann Endre ösz-

szegzésként elmondta: „Engem 

nagyon megvigasztalt, erőt ad a 
folytatáshoz, hogy népes közön-
ség volt, a vetélkedők díjazottjai 
közül pedig nagyon szép számban 
kerültek ki alfalviak. A pályázatok 
megyeszinten voltak meghirdetve, 
rengeteg munka érkezett be. Óriási 
győzelem, hogy például vers kate-
góriában az első díjat egyik tanít-
ványom, Albert Zsuzsa nyerte 81 
pályázó közül, szavalásban György 
Gyöngyvér, egy másik tanítványom 
jeleskedett.”

A közel 40 ezer lejes költ-
ségvetésű Faludyfeszt széles 
körű támogatásnak örvendett, 
az Antropocentrum Egyesület 
mellé szervezőként csatlakozott 
Gyergyóalfalu önkormányzata és 
polgármestere magánszemélyként 
is, támogatta a művelődési minisz-
térium, a Communitas Alapítvány, 
a Bethlen Gábor Alap, Hargita 
Megye Tanácsa és helyi vállalko-
zók, magánszemélyek, partnerként 
pedig az Országos Ifjúsági Dávid 
Ferenc Egylet.

A szervezők Antropocentrum-
díjat alapítottak, amely két sze-
mélynek jár: aki anyagiakkal és 
aki munkával legtöbbet segítette 
a Faludyfesztet. Így idén 150 lejes 
könyvutalványt és oklevelet vehe-

tett át Kiss Loránd, a Titandent 
Kft. vezetője, az egyesület főtámo-
gatója, valamint a fesztivál főszer-
vezője, az egyesület ügyvezetője, 
Szekeres Rita X. osztályos alfalvi 
tanuló.

A kritika hatása
Az egyik lapban ledorongo-

ló újságcikk jelent meg, melynek 
szerzője – anélkül, hogy a rendez-
vények minőségét megtapasztal-
hatta volna – kifogásolta a névadó 
személyét, elmarasztalta a szerve-
zőket, kigúnyolta az előadókat és 
előadásokat.

Ennek apropóján került sor 
egy kerekasztal-beszélgetésre, 
mely arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, kell-e Faludyfesztet szervez-
ni Alfaluban. Farkas Wellmann 
Endre elmondta, bár első olva-
satra bosszúságot okozott az új-
ságcikk, úgy gondolja, ez csupán 
a lapot és újságíróját minősíti, 
nem a rendezvényt. „Gondol-
kodunk egy sajtóperen, amelyet 
szervezők, előadók és résztvevők 
közösen indítanának, hogy erre a 
jelenségre felhívjuk a figyelmet” 
– nyilatkozta, hozzáfűzve, ilyen 
kritika nem szegi kedvét a szerve-
ző csapatnak, sőt: „jövőtől nem-
zetközivé tesszük a rendezvényt. 

A meghívottak tekintetében 
most is nemzetközi, de azt szeret-
nénk, ha az alkotó pályázatainkat 
még értékesebb díjazás mellett 
kiírhatnánk minden 10–18 éves, 
magyarul alkotó és gondolkodó fi-
atalnak”. 

Szellemidézés. Márkus Barbarossa János Faludyval beszélgetett a fesztiválon

hírfolyam

> Matektanárt keresnek a tölgyesiek. 
„Ha nem kerül egy matematikatanár, romá-
nul kell tanulják ezt a tantárgyat a tölgyesi 
gyerekek” – panaszkodott Csibi László, 
Tölgyes alpolgármestere. A tanévnyitó 
előtt pár nappal derült ki, a korábbi nyugdí-
jazott számtantanár nem vállalja tovább az 
oktatást, nincs az V–VIII. osztályosoknak 
matematikatanáruk. Csibi László elmond-
ta, olyan pedagógust keresnek, akinek épp 
nincs állása, vállalni tudná a Tölgyesre 

költözést, az összevont V–VI. és VII–VIII. 
osztályban tanítaná a magyar gyerekeket. 
Az önkormányzat gondoskodik a pedagó-
gus szállásáról, étkeztetésének megoldása is 
körvonalazódik.

> Megemlékezés a Gac-oldalban. 159 
szé kesfehérvári katona meggyilkolásának 
színhelyén emlékeztek együtt Gyer gyó-
szentmiklós lakói és a székesfehérvári kül-
döttek a 67 éve történt eseményekre. A 
székesfehérvári gyalogezred zászlajának hű 
másolatát mostantól a gyergyóiak őrzik. 

„Édesanyám itt született, a közelben, a front 
elől menekült Magyarországra. Jólesett 
visszajönni, itt van édesapám is” – mond-
ta a gac-oldali ünnepségen a rendezvény 
egyik fővédnöke, Fodor Lajos vezérezredes, 
a magyarországi hadügyminisztérium ál-
lamtitkára. Szónokok sora emlékezett meg 
az 1944. szeptember 7-én történtekről, a 
vérvesztőhelyről, ahol álmukban mészá-
rolták le a 159 székesfehérvári honvédet. 
A vendégek köszönetüket fejezték ki, hogy 
a gyergyói emberek a kommunizmus évei 
alatt is kijártak, és a két tömegsírra virágot, 

halottak napján gyertyát helyeztek el. A 
rendezvény másik fővédnöke, Tőkés László 
üzenetét tolmácsolta Gergely István Tiszti, 
saját gondolatait is hozzáfűzve, miszerint az 
emlékezés eligazodást kell jelentsen, a múlt 
gyökereiben kapaszkodás teremthet jövőt. 
„Így lesz a gyökérből korona” – mondta. 
A székesfehérvári Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör a magyar királyi honvédség 
gyalogezredének zászlóhasonmását adta át 
Mezei János polgármesternek, és a kegyelet 
koszorúit helyezte el számos politikai és ci-
vil szervezet, illetve magánszemély.
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