
Az előző évekhez hasonlóan, ami-
kor Mezőség, Kalotaszeg, Csík, 
Gyimes, Gyergyó, Nyárádmente, 
Háromszék, Szászföld tájegysé-
gekbe szervezett honismereti és 
dokumentációs biciklitúrákat az 
Élő Erdély Egyesület, idén a Szi
lágyságot veszik górcső alá. A 
túra során ennek a térségnek a 
kulturális és természeti örökségét 
örökítenék meg és népszerűsíte-
nék dokumentációs és PR kiad-
ványokkal.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Ma indul útjára Csíkszere-
dából az a biciklikaraván, 
amelynek ötven részt-

vevője augusztus 14-ig a Szilágyság 
kulturális és természeti örökségét 
térképezné fel és örökítené meg. Az 
Élő Erdély Egyesület idén hetedszer 
szervezi meg a honismereti és doku-
mentációs körútját, amelyre a szerve-
ző Szász Kriszta tájékoztatása szerint 
Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, 
Kolozsvárról és Magyarországról is 
érkeznek biciklisek.

„Csíkszeredából megszerveztük a 
kerékpárok szállítását. Ma délután a 
csapatnak csak egy töredéke indul út-
nak, a nagy találkozás Egrespatakon 
lesz” – tudtuk meg Szász Krisztától. 
A szervezők napi 30–60 km-es távol-
ságokat terveztek. Csillagtúra-szerű-
en, szerre fogják bejárni Szilágyság 
kisrégióit (Tövishát, Kraszna, Felső-
Berettyómente), az egyes kisrégiók-
ban felállított bázisokról indulva, és 
oda visszatérve. 

A résztvevők 7-8 fős tematikus 
csapatokba szerveződnek (elosztás a 
jelentkezés alapján történik), az aláb-
bi témák közül lehetett választani: 
kastélyok, várak, kúriák; templomok 
és egyházi örökség; természeti érté-
kek; mesterségek/kézművesek; neves 
személyiségek; helyi termékek; népi 
kultúra. A feladatuk csapatban bicik-
lizni, megoldani a csapat tagjainak 
technikai, egészségügyi problémáit 
és lebonyolítani a mindennapi túrát, 
ami a következőket foglalja magába: 
ébresztés, tájékoztatás a napi útvonal-
ról, programról, szendvicsek készí-
tése, irányítás a nap folyamán, este a 
napi útvonal turisztikai ajánlójának 
elkészítése és bemutatása, napi blog 
elkészítése, valamint a túra végére 
összeállítani egy tematikus útvona-

lat a csapat témájának megfelelően, 
valamint az összeállított útvonalnak 
mint kulturális terméknek a bemuta-
tása, „eladása” a szombat esti csapat-
vetélkedőn.

Az egyesület tájékoztatása szerint 
2011-ben kiemelt programjuk a szi-
lágysági kulturális és természeti örök-
ség megörökítése és népszerűsítése, 
amely július 1. – december 31. között 
zajlik, és a következő, egymást kiegé-
szítő tevékenységekből áll: informá-
ciógyűjtés, kutatás, a régió feltérképe-
zése, kulturális útvonalak kialakítása, 
dokumentációs és PR kiadványok 
készítése.

Azok, akik nem vehetnek részt a 
túrán, de érdeklődnek a téma iránt, a 
napi rendszerességgel vezetett blogon 
követhetik az eseményeket.
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Napi 30–60 kilométert tekernek a honismereti biciklitúra résztvevői
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Honismereti biciklitúra a Szilágyságban
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KiállítáS A fENNtARtHAtó fEjlődÉS ÉS Az ÉPítÉSzEt MARGójáN

Forma és energia

hirDetés

Hargita Megyei Agrárkamara
– Csíkszereda, Szabadság tér  5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy vezetői – köztisztviselői állás betöltésére 
a hargita Megyei Agrárkamaránál

 Osztályvezető
 Részvételi feltételek:
◆ egyetemi végzettség záróvizsgával – agronómia szakterületen;
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es szaka-

szának előírásai;  
◆ minimum 2 év szakmai tapasztalat;  
◆ számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsga időpontja: 2011. szeptember 7., 10 óra (írásbeli) és 2011. szep-
tember 9., 10 óra (szóbeli vizsga).

Helyszín: a Hargita Megyei  Agrárkamara székhelye. 
A beiratkozási dossziékat a Hargita Megyei Agrárkamara székhelyén kell letenni a 

hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 20 napon belül. 
Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bővebb felvi-

lágosítást a Hargita Megyei Agrárkamara székhelyén kaphatnak az érdeklődők (245-ös 
iroda, 0266–312318-as telefonszámon). 

A városnapok keretén belül először 
mutatják be becze zoltán: A csík-
szeredai főgimnázium története 
című dokumentumfilmjét a Mikó
vár protokolltermében ma 17 óra 
30 perctől. A film alapjául 1970es 
80as évekbeli diák szolgálnak.

Kovács tímea
tamás Attila

„Személyes kötődést jelent 
számomra a film elkészí-
tése, hiszen családomban a 

lányom a negyedik generáció, aki ott 
járt iskolába nagyapám, édesapám és 
utánam. Aki csak egyetlen évet is járt 
a gimnáziumba, az biztos, hogy nem 
felejti el, mert az ember kijárhat egy 
vagy két egyetemet is, de a gimnáziu-
mi évek a legszebbek, abból táplálko-
zik az ember” – mondta Becze Zoltán, 
a film rendezője.

Édesapja jóvoltából olyan 70-es, 
80-as évekbeli diák maradtak fent, 
amelyek ma is ritkaságnak számíta-
nak, és ez minőségükben is meglát-
szik. Ezeket a diákat ’78-ban vetítette 
le közönség előtt és ezek szolgálnak a 
film alapjául.  

„Véletlenül jött az ötlet, hiszen 
három hete megkértek, hogy a 
meglévő filmet egészítsem ki. A 
tavaly készítettem ugyanis egy fil-
met, arra fókuszálva, hogy húsz 
éve vette fel Márton Áron püspök 
nevét az iskola. Ebből húsz perc 
lement a magyar tévében, ezt egé-
szítettem ki a régi felvételekkel és 

így lett 46 perces a film. Ez a kiegé-
szítés tisztáz bizonyos dolgokat és 
hozzátesz fontos eseményeket” – 
mondta Becze. 

A rendező elmondta, hogy ket-
tő kivételével a főgimnázium összes 
évkönyve 1873-tól 1974-ig megvan, 
és az adatok nagy részét azokból 
gyűjtötte össze. Mint megtudtuk, 
21 éve a polcán vannak 100-150 éves 
könyvek, melynek a födelén az állt, 
hogy gyulafehérvári füzetek. „Lehet, 
hogy az én hibám, de soha bele nem 
néztem egyikbe se. Egyik este kinyi-
tottam, hogy lássam, mi van bennük. 
A második füzet a csíksomlyói tano-
da történetéről szólt, amit egy Nagy 
Imre nevű tanár írt 1862-ben, mely 
fontos információkkal szolgált a film 
kapcsán. Ez azért volt fontos adatfor-
rás, mert latin, illetve magyar nyelven 
is megjelentek dokumentumok ben-
ne” – mesélte. „Amivel kiegészítet-
tem a múltkori filmet, nagyon fontos 
események: az 1667-es újrakezdés 
és újraépítés, az 1780-as építés, az az 
időszak, amikor az algimnáziumból 
főgimnázium lett, és megszólaltat-
tam egy 56-os elítéltet is”.

A filmben megszólalnak a Csík-
vármegye státusszimbóluma című 
kötet szerzői: Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester, Darvas Kozma József 
esperes és Szép Andrea Katalin, aki a 
gimnázium Somlyóról Csíkszeredába 
való költöztetésének időszakáról egye-
di dokumentumokhoz jutott hozzá a 
gyulafehérvári érseki levéltárban.    

forma és energia címmel nyílt 
építészeti kiállítás tegnap délután 
a Csíki Székely Múzeum Kossuth 
utcai Galériájában (Csíkszereda, 
Kossuth utca 12. szám). Az Oszt-
rák Kulturális fórum főszervezé-
sében megvalósult tárlat kortárs 
osztrák építészeti alkotásokból 
válogat, néhány évvel ezelőtti 
anyag, melyet az ökológia jegyé-
ben állítottak össze neves szak-
emberek, köztük a híres Gustav 
Peichl professzor, népszerű épí-
tész, a kiállítás kezdeményezője.
 
túros eszter

Hogy Csíkszeredában is lát-
hatjuk ezt a válogatást, an-
nak köszönhető, hogy az 

éppen Romániában vándorol olyan 
nagyvárosokban, mint Temesvár, 
Kolozsvár, Nagyszeben, Brassó, és 
néhány hazai szervező, szakmabeli 
úgy gondolta, hogy mivel a csíki 
építészek elég izgalmas dolgokkal 
foglalkoznak és irányultságukban 
hasonlóságokat mutatnak jelen 
kiállításon látható tendenciákkal, 
érdemes lenne Csíkszeredával bőví-
teni a romániai helyszíneket.

A Csíkszeredai Városnapok al-
kalmából megszervezett kiállításról 
az esemény egyik helyi szervezője, 
Korodi Szabolcs építész elmondta, 
hogy az ausztriai anyag, melyet „a 
fenntartható fejlődés és az építészet 
margóján hoztak létre, valójában az 
elmúlt tizenöt év építészeti ered-
ményeit foglalja össze”.

Az osztrák építészetben nem új 
keletű a természeti erőforrások és az 
energia felelős és tudatos felhaszná-
lásának kérdése, annál inkább mi-

felénk.  A kiállításon hőerőművek, 
közlekedés- és infrastruktúra-pro-
jektek, újrahasznosított anyagok 
felhasználási módjai, illetve okta-
tási, kulturális, sport, kereskedel-
mi, ipari vagy távközlési épületek 
urbánus környezetben való tervei 
kerülnek bemutatásra, melyek a 
fenntartható építészet elvei szerint 
készültek. 

Az ökológia jegyében létrejött 
kiállítás augusztus 13-ig naponta 
17 és 20 óra között látogatható. 

Szakemberek és érdeklődők a kiállításmegnyitón fotó: mihály lászló

Csíkszeredai gimnázium. Régi képek először a közönség előtt fotó: csíki zsolt


