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Egészség- vagy kultúrközpont?

Magtár: bármi lehet belőle
Befogadott már kiállításokat, szín-
házi előadásokat, húsvéti bulizó-
kat, állandó vendégei a falmászók, 
és skate-parkját is intenzíven 
róják – sokoldalúan kihasznált a 
csíkszeredai magtár épülete. A jö-
vőre nézve a lehetőségek tárháza 
nyitott arra vonatkozóan, hogy mi 
is lesz az ingatlan rendeltetése.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Központi fekvésének, 
mé retének köszönhe
tően működhetne ben ne 

egészségközpont, a kolozsvári Ecset
gyár mintájára pedig akár under
ground, kortárs művészetek székhe
lye is lehetne a magtár” – magyaráz
za Biró Albin. A csíkszeredai vasúti 
felüljáró melletti, Silóként ismert 
építmény tulajdonosa szerint egyelő
re szinte minden nonprofit jelleggel 
működik az épületben. A pincében 
három éve létrehozott és szabálysze
rűen felszerelt mászófalterem, majd 
a később megépített skatepark egy 
alternatív kikapcsolódási lehetősé
get nyújt a város fiataljainak, a turis
táknak.

Eredetileg egy biciklis klubot 
akartak létrehozni, de kevesen irat
koztak be. Mint Biró mondja, azt a 
tagsági díjakból lehetne fenntartani, 
„de sajnos nem így alakult. Egy sza
badidőközpontnak pusztán csak ele
mei működnek az épületben, de nem 
üzleti alapon. Az épület használatára 
vonatkozóan mindenki véleményét 
meghallgatom, mérlegelek, van idő 
arra, hogy körvonalazódjanak a ter
vek” – meséli a tulajdonos.

Az épület kitakarításakor ki
szedték és eltávolították a csöveket, 
gépezeteket, és mindent kipucoltak, 
leglettoltak. Azokat a gépeket, ame
lyeknek ipari múzeumi jelentőségük 
is van – mérlegek, elosztó részlegek, 
kanalas szalagok, fából készült tisztí
tó, szelektor, válogató, amelyek még 

magyar vagy német gyártmányúak 
az 1942es évből –, megtartották.

Annak ellenére, hogy hosszú 
távon bizonytalan az épület ren
deltetése, Túros Eszter, aki Hargita 
Megye Tanácsának Műemlékvédel
mi Közszolgálatánál is dolgozik, 
önkéntesen és „csendes órabérben” 
– ahogy Biró Albin fogalmazott – a 
kultúra, a művészek, a műkedvelők 
számára hódítja a teret. „Konkrét 
terveim vannak erre az évre, igaz, 
ennél hosszabb távra nem is mer
tem kinyújtózni, hiszen nincs még 
véglegesen eldöntve, mi is lesz a 
Magtárban. A közeljövőben, má
jus 28án lesz Filmklub, amelyre 
Kolozsvárról hívtuk meg Gregus 
Zoltánt, ő egy 2009es magyar fil
met hoz magával. A filmnézés után 
beszélgetés is lesz. Színházi előadá
sokat is terveztünk, meghívottunk 
az Aradi Kamaraszínház, és kép
zőművészeti kiállításokra is lehet 
számítani. Eredeti terveim szerint 
olyan művészeknek – táncosok
nak, grafikusoknak, színészeknek 
–, szervezeteknek, társulatoknak 
adnánk bérbe teret, akik műterem, 
próbateremhiánnyal küszködnek, 
de ehhez először beruházásokra 
lenne szükségünk. Nincs ugyanis 
fűtés az épületben, a nagy csarnok
szerű tereket kisebb részekre kell 
parcellázni, hogy lakhatóbb legyen 
és alkalmassá váljon tánc és színhá
zi előadások számára is” – avatott 
be elképzeléseibe Túros Eszter.

tanácsok Bringásoknak
15.

A kerékpár-
fajtákról

Manapság számtalan kerék
pár, rengeteg márka és tí
pus létezik. Nem könnyű 

a választás. Próbáljuk meghatároz
ni, milyen célból és milyen felhasz
nálás miatt szeretnénk két kerékre 
ülni. 

Mountain Bike (MTB),
magyarul hegyikerékpár
Ezt a típust kifejezetten nehéz 

terepviszonyokra fejlesztették ki. 
Ilyen kerékpárt választ az, aki szin
te kizárólag földes, erdei, hegyi uta
kon szeret száguldozni, és kerék
párját nemcsak közlekedésre, tú
rázásra, hanem mint sporteszközt 
használja. Egy jó felszereltségű 
hegyikerékpár alumínium vázzal 
készül, és nagyon strapabíró. Ér
demes megfigyelnünk a váltó és 
fékrendszerét, kerekét, valamint 
az első lengéscsillapítót. A telesz
kóp egyben kényelmi és funk
cionális szempontokat hivatott 
szolgálni. Egy jobb minőségű 
teleszkóp csillapítja az út által a 
kerékpárosra ható ütéseket, ezáltal 
fokozott kényelmet is jelent, jobb 
menettulajdonságokat nyújt. Ren
geteg fajtája létezik: rugós, levegős, 
olajcsillapítású. Alaptudású telesz
kópok találhatók a jelenleg kapha
tó MTB kerékpárokban 300–400 
lejes árkategóriában, és viszonylag 
komolyabbak 500–1000 lej kör
nyékén. A kerékpáros testsúlya 
nagyban befolyásolja, hogy milyen 
teleszkóppal rendelkező gépet vá
lasszon!

a tanácsok gazdája:

Olyan művészeknek – 
táncosoknak, grafiku-
soknak, színészeknek –, 
szervezeteknek, társula-
toknak adnánk bérbe te-
ret, akik műterem-, pró-
bateremhiánnyal küsz-
ködnek. 

„Biciklis zsonglőrök” a csíkszeredai magtár előtt. Multifunkcionalitás  fotó: mihály lászló


