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Körkép
csík

Gyergyóalfalvi művészek tárlata látogatható a Budapest 
Galéria termeiben. Tizenkét művész mintegy 130 alkotása 
– festmények, grafikák, kisplasztikák, textíliák, installációk – 
láthatók az ódon épület termeiben. A 130 munkából mintegy 
hetvenet kellett utaztatni a székelyföldi, erdélyi településekről, 
a többit a Magyarországon élő művészek bocsátották a szerve-
zők rendelkezésére. Szerencsém volt részt venni a tárlat meg-
nyitóján, így megtapasztalhattam azt az őszinte érdeklődést, 
szeretetet, amely a kiállított munkákat és az alfalvi gyökerű, 
kötődésű művészeket övezte.

Sokakat foglalkoztatott a kérdés: mi az oka annak, hogy 
a kis gyergyói településről az elmúlt fél évszázad alatt több 
mint tucatnyi képzőművész került ki? S okként jelölik meg a 
hely szellemét, a tájat, a szép szeretetét, a helyiekre jellemző 
konokságot és kitartást. Nem tudom, e feltevésekből melyik kö-
zelíti meg leg jobban az igazságot, annyit tudok csupán, hogy 
az első alfalvi, aki diplomás képzőművész lett, a jelenleg Bu-
dapesten élő festőművész, Ambrus Imre, őt követte a pályán 
Sövér Elek, Márton Árpád, Buzás András és Kiss Levente. 
Majd jött a fiatalabb generáció: Sajgó Ilona, Balázs József, 
Kőrösi Antal, Horváth Levente és Baróti Hunor. Mellettük 
számon tartják azokat is, akik szüleik vagy tanulmányaik 
révén kötődnek Alfaluhoz.

A Budapest Galériában Ambrus Imre, Balázs Barna, Balázs 
József, Baróti Hunor, Buzás András, Horváth Levente, Márton 
Árpád, Sövér Elek és Vargyas Ildikó festőművészek, Ferenczi Tün-
de és Sajgó Ilona textilművészek, valamint Kiss Levente és Kőrösi 
Antal szobrászművészek munkái láthatók.

Hogy miért írom le mindezt? Mert rendhagyónak, rendkívü-
linek számít az, ami természetes, mindennapi kellene legyen. Ha 
a magyar kultúra egységéről beszélünk Magyarország határain 
belül és azokon túl, akkor ennek az egységének megannyi jelét kel-
lene lássuk itthon is, otthon is. Ezzel szemben az elmúlt pár eszten-
dőben csak évente hallani egy-egy magyarországi jeles művészeti 
intézmény erdélyi, székelyföldi kiállításáról, s annál ritkábban er-
délyi közgyűjtemények magyarországi szerepeltetéséről. A kortárs 

művészek megmutatkozási lehetőségei talán gyakoribbak, 
szerencsére kölcsönösen látogatják a határ két oldalán lévő 
művésztelepeket.

A szubkultúra, a szórakoztatóipar már rég áthágta a 
határokat, ezen a szinten már létrejött a nemzet egysége. 
Talán tekintsük ezt biztató jelnek a – többnyire állami 
mecenatúrára szoruló – magas kultúra terén való egysé-
gesülés folyamatában.

Az irodalom, könyvkiadás terén is több jelét látni en-
nek az egységesülési folyamatnak, ugyanakkor érthetetlen, 

hogy évek óta miért különítik el a két nagy budapesti könyves 
rendezvényen – a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon és az 
Ünnepi Könyvhéten – a Magyarország határain túlról érkezett 
kiadókat, kereskedőket a hazaiaktól. 

A szubkultúra termelőinek és fogyasztóinak egysége példaérté-
kű kellene legyen a magas kultúra javainak előállítói és befogadói 
számára is. Csak azért, hogy az irodalomban, képzőművészetben, 
zenében – amelyeknek nemzeti jellegükön túl egyetmes jellegük 
is van –, ne legyen két- vagy többféle magyar. Legyen egyszerűen 
magyar!

Egységes szubkultúra, 
kultúra

                NézőpoNt n Sarány István

hirdetés

Rövid sétára invitálta a városi 
és megyei elöljárókat, mobilitási 
szakembereket, valamint a sajtó 
képviselőit a megyei energiata-
karékossági közszolgálat. A sé-
tán részt vettek a csíki anyák, 
illetve a mozgássérültek egye-
sületének tagjai is. A szervezők 
néhány, a gyalogos, babakocsis 
és tolókocsis közlekedést meg-
nehezítő akadályra hívták fel a 
figyelmet.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Tolókocsis mozgássérültek, 
babakocsis anyukák csoport-
ja gyülekezett a csíkszeredai 

Szabadság téren, hogy Szőke Domo-
kos alpolgármesterrel, Robert Pressl 
osztrák mobilitási szakemberrel, il-
letve a helyi sajtó képviselőivel együtt 

rövid sétát tegyenek a városban. A 
megmozdulást a Hargita Megyei 
Energiatakarékossági Közszolgálat 
szervezte, az esemény az Active Ac-
cess nevű európai uniós pályázat ré-
vén valósult meg. 

A cél egy tematikus „walking 
audit”, magyarul utcai elemzés volt, 
azaz: felhívni a lakosság és a városveze-
tés, illetve más döntéshozók figyelmét 
a kisgyerekes szülők és mozgássérültek 
speciális igényeire a város gyalogos-
infrastruktúrájával kapcsolatosan. 

Szőke Domokos alpolgármester 
partnerséget ajánlott az esetleges visz-
szásságok megoldására. „Kialakult 
egy párbeszéd a résztvevőkkel, ami 
alapján ők jeleztek néhány észrevételt 
a gyalogos, illetve baba- vagy tolóko-
csis közlekedés megkönnyítésére, mi 
pedig ismertettük az önkormányzat 
által tervezett beruházásokat, várható 
járdarészjavításokat. Az információ-
csere mellett arról is sikerült meg-
egyezni, hogy az anyák elektronikus 
úton fotókat juttatnak el az önkor-
mányzathoz azokról a helyszínekről, 
ahol megrongálódtak a feljárók vagy 

valami miatt különösen nehéz a baba-
kocsis közlekedés. Az önkormányzat 
igyekszik majd megoldást találni az 
észrevételekre” – nyilatkozta az alpol-
gármester.  A fogyatékkal élők me-
gyei egyesületének képviselői szerint, 

ha nem is tökéletes a helyzet, de az 
elmúlt években mindenképp haladás 
tapasztalható az akadálymentesítés 
terén. „Az elmúlt években történt jár-
dafelújítások során figyelembe vették 
az akadálymentesítés szempontját, 
vannak azonban olyan kereskedelmi 
egységek, ahol ez nem történt meg. 
Jó lenne például, ha a központi öve-
zet felújítása során a telefonközpont, 
vagy a Sapientia – EMTE esetében 
is megoldódna a jelenlegi áldatlan 
állapot” – vélekedett Fikó Csaba, 
a fogyatékkal élők Hargita megyei 
egyesületének elnöke.

Robert Pressl mobilitás-szakér-
tő szakmai tudásával és tanácsaival 
járult hozzá az audit sikerességéhez 
– mint megjegyezte, a séta legna-
gyobb eredménye, hogy azon meg-
jelent a városvezetés is, és az érintett 
társadalmi kategóriák képviselőivel 
építő jellegű párbeszéd született. A 
szakember hangsúlyozta, hogy nem 
„észt osztani” jött, inkább néhány, 
Európa-szerte szerzett tapasztalatot 
osztana meg a helyiekkel. „Nem azért 
vagyok itt, hogy megmondjam, mit 
és hogyan kellene csinálni, de a séta 
során készített jegyzetek alapján tu-
dok néhány használható tanáccsal 
szolgálni” – nyilatkozta. „A jövőben 
az a város lesz a sikeres, amely az olaj 
utáni idők számára építi ki a közle-
kedési infrastruktúrát. Csíkszereda 
biztató irányba halad” – tette hozzá 
az osztrák vendég.

„Egy figyelemfelkeltő akciót 
terveztünk, a megjelentek nagy szá-
mát tekintve ez sikerült is. Célunk 
a város arculatának befolyásolása a 
gyalogosoknak és kerékpárosoknak 
kedvező módon. Ezáltal a lakosságot 
is ösztönözhetjük a környezetbarát 
közlekedési formák mindennapos 
használatára – fogalmazott a szerve-
zők részéről Miklóssy Ildikó, az ener-
giatakarékossági közszolgálat osztály-
vezetője.

A Csíki Anyák Egyesületének tagjai a helyzetfelmérő sétán  

Nehéz bAbAkocSIvAl éS tolókocSIvAl közlekedNI cSíkSzeRedábAN

Elemzés a gyalogos közlekedésről

Újabb székely áru a corában. 23 székelyföldi termelő 
115 terméktípusának 110 ezer darabja közül válogathatnak a ma-
gyarországi Cora áruházlánc vásárlói a május 5–11. között sorra ke-
rülő Székely hetek elnevezésű rendezvényen. A termékeket szállító 
hét kamion tegnap indult útnak a csíkszeredai Harmopan pékség 
lerakatának udvaráról. A Cora képviselői által kiválasztott termé-
kek listáján hagyományos ruhaneműk, a tavalyi nagysikerű Székely 
hetek felhozatalához képest két újabb kerámiaműhely termékei, fa-
ragott fából, illetve csuhéból készült tárgyak, gyógynövények, vala-
mint főtt hústermékek szerepelnek.  


