
Idén már második alkalommal 
szervezte meg a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány gyergyószárhegyi 
Kájoni János Gyermekotthona a 
nyári lovaglóiskolát. Az ötnapos 
táborozás során a résztvevők – 
tucatnyi különböző korú gyerek 
– megismerkedhetnek a lovaglás 
technikájának alapjaival, de íze-
lítőt kapnak a lótartás és -gondo-
zás alapismereteiből is.
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Tucatnyi, többségben szü-
lőjével érkezett kisgye-
rek várta izgatottan teg-

nap reggel Gyergyószárhegyen a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyergyószárhegyi Kájoni János 
Gyermekotthona alszegi épületé-
ben, hogy kezdődjön már a lovag-
lóiskola. László Pál, az alapítvány 
lovardájának autodidakta lovász-
mestere azonban nem híve a látvá-
nyos külsőségeknek: ő egyszerűen 
kávéval kínálta a felnőtteket, mi-
közben menyasszonya, Kolumbán 
Andrea-Orsolya pedagógus és a tá-
bor önkéntese barátsághálót szőtt 

a gyerekekkel, ismertetve közben a 
házirendet és azt az aranyszabályt, 
hogy a barátok mindig segítik 
egymást. Miután a fonalból szőtt 
barátságháló egy-egy darabját kar-
jukra kötötték a gyerekek, elindul-
tak felfedezni a hatalmas udvart és 
ismeretséget kötni annak lakóival.

Hópehely és Bandi
„Nagyon szeretem a lovakat, és 

meg akarok tanulni lovagolni” – je-
lentette ki határozottan egy apró le-
gényke, miközben a Gyergyóditróból 
érkezett lánytestvérpár egymás sza-
vába vágva újságolta, ők bizony már 
másodszor vannak itt, ugyanis any-
nyira megszerették a lovaglást, hogy 
visszatértek „repetára”. Eközben Or-
solya megismerteti a gyerekeket a két 
házőrzővel, és megtanulhatják azt is, 
hogy kísérő nélkül nem szabad közel 
menniük a kutyákhoz. De megcso-
dálhatták a baromfiudvar kisebb-
nagyobb lakóit is, láthatták, hol 
élnek a malackák és a bocik, illetve 
hol „laknak” a lovak, amelyekkel rö-
videsen barátságot köthetnek. Még 
a külső szemlélő számára is élmény 
volt, amikor a lovászlegények elő-

vezették Hópehelyt és Bandit, a két 
hátaslovat, amelyek a kezdő lovasok 
legjobb barátai. Hópehely és Bandi 
egyébként békésen tűrte a gyerekek 
közelségét, szinte parancsszó és kü-
lönösebb irányítás nélkül tudták, mi 
a dolguk. Amíg minden gyerek fejé-
re „kobakvédő sisak” került, az alatt 
azt is megtanulhatták, hogy a pacik-

hoz mindig szemből kell közelíteni, 
hogy a ló láthassa lovasa szándékát.

Lovarda adományként
Közben László Pál, a ferences 

lovarda mindenese arról is tájékoz-
tatott bennünket, hogy a tíz ver-
senylóból álló állományt a budapesti 
Wippenhauser István adományozta 

a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, 
sőt egy évig anyagilag is támogatta az 
indulást. „Most már önfenntartókká 
kell válnunk” – magyarázta a lovász-
mester, kifejtve, hogy a lovak abrak-
jának egy részét önerőből, önkénte-
sek segítségével termelik meg, illet-
ve a hiányzó összeget a nyári lovas 
iskolák szervezéséből fedezik. Mint 
mondta, egyébként a lovarda az ala-
pítvány gondozásában lévő gyerekek 
nyaraltatását is szolgálja, ezért van 
minden táborozó szériában néhány 
nem fizető résztvevő. Amúgy, akik 
nem ingyenesen táboroznak, azok-
nak szimbolikus összeget kell ado-
mányozniuk az alapítványnak, mely 
messze a hasonló táborozások ellen-
értéke alatt van. Ezért a gyerekek öt 
napig ismerkedhetnek a lóval és a 
lovaglással, kézműves-foglalkozáso-
kon vehetnek részt, kirándulhatnak, 
és emellett sok mindent megtanul-
hatnak az állatok viselkedéséről. 
„Minden tábor elején elmondom a 
szülőknek, ha a gyerek nem érezte 
jól magát, visszaadjuk a pénzt” – szö-
gezte le László Pál, kifejtve, hogy erre 
még nem volt példa a lovarda kétéves 
fennállása óta. 

Tizennyolcadik alkalommal szer-
vezte meg a gyergyócsomafalvi 
Borsos Miklós Művészetéért Alapít-
vány, valamint a Gyergyó szárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ a 
Kárpát-medencei Borsos Miklós 
Alkotótábort a gyergyószárhegyi 
ferences kolostorban. A július 17–
25. közötti táborozáson 35 tehetsé-
ges gyerek öt kísérőtanárral vesz 
részt Felvidékről, Magyarországról 
és Erdélyből. Az egy hétig tartó tá-
borozás fő célkitűzése a tehetség-
kutatás és -gondozás, a magyar-
ságtudat erősítése és a közösségi 
szellem fejlesztése. 

J. A. 

„Isten szépségéből a művészek 
többet érzékelnek, mint 
más, ezt kell itt megörökí-

teni” – jelentette ki Ferenc Ervin fe-
rences szerzetes, a gyergyószárhegyi 
Ferenc-rendi kolostor házfőnöke a 
tizennyolcadik alkalommal szerve-
zett Kárpát-medencei Borsos Miklós 
Alkotótábor megnyitóján. A tábor 
házigazdája üdvözlőbeszédében arra 
is kitért, hogy a Kárpát-medence kü-
lönböző vidékeiről érkezett gyerekek 
a jóság, szépség és igazság jegyében 
kell végezzék alkotói munkájukat. 
Ervin atya egyébként arra kérte a 
résztvevőket, hogy a különböző ré-
giókból érkező gyerekek mutassák 
meg szülővárosukat, majd rövid tör-
ténelmi előadást tartott Nagy Béla 
király korszakának Magyarországá-
ról, kihangsúlyozva, hogy volt olyan 
időszak, amikor a jelenleg különböző 
országokban lévő magyar régiók egy 
ország határain belül voltak.

Balázs József festőművész – aki 
elbírálta a pályázatra küldött pá-
lyaműveket – kifejtette, hogy a pá-
lyázat témájául azért választották a 
kalákát, mert 2011 az önkéntesség 
éve, a kaláka pedig egy olyan ön-
kéntes munka, amelynek gyökerei 
a régmúltba nyúlnak vissza. Borsos 
Géza, a Borsos Miklós Művésze-
téért Alapítvány elnöke a hely – 
Gyergyószárhegy, illetve a kolostor 
– szakrális voltára hívta fel a figyel-
met, kifejtve, hogy próbáljanak rá-
hangolódni a hely szellemiségére, és 
ennek a jegyében alkotni. 

A kirándulásokban bővelkedő 
hasznos táborozás művészeti veze-
tője egyébként az a Szabó László 
budapesti képzőművész, aki felesé-
gével együtt éveken át a pusztinai 
magyar gyerekeket oktatta. 
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>  Bódébontás a Virág negyedben. Több 
korábbi városvezető tervében szerepelt a Vi-
rág negyedi bódék felszámolása, a bontás-épí-
tés ideje viszont csak most jött el. Tegnap pró-
bálták a „fehér bódé” néven ismert kisüzletet 
helyéről elmozdítani, ám az összedőlés veszélye 
miatt megállították a munkálatokat. Vélhető-
leg helyben vágják darabjaira a pléhbódét, 
majd elemeit elszállítják, hogy elkezdődhessen 
az új épület felhúzása. Az építkezésre szánt fe-
lület ideiglenes elkerítése már megkezdődött. 

Nagy Zoltán alpolgármester tájékoztatása 
szerint a „valutás placcként” ismert téren lévő 
bódék megszüntetése, a városkép rendezése 
érdekében terveztettek meg egy építményt, 
mely a művelődési ház szomszédságába kerül, 
öt elárusító felületet tartalmaz. Meghirdették 
a helyiségek licitjét, melyre a környékbeli bó-
détulajdonosok jelentkeztek. A vállalkozók 
feladata az építkezés költségeinek, illetve a 
villanyáram, víz- és csatornahálózat bekötésé-
nek fedezése, a területre pedig ötéves bérleti 
szerződést kötöttek az önkormányzattal havi 
15 lejes négyzetméterenkénti árral. A szerző-

dés része, hogy amennyiben a vállalkozó pro-
filt vált, vagy nem kívánja tovább működtet-
ni egységét, eladáskor az önkormányzatnak 
elővásárlási joga van. Az új ingatlan téglából 
készül Török Áron műépítész terve alapján, 
hossza 23, szélessége 7 méter lesz. Egy-egy ke-
reskedőnek 4,11 négyzetméteres terasz, 11,69 
négyzetméternyi eladótér, illetve tároló és vi-
zesblokk jut – közölte Mátyás Gyöngyvér vá-
rosi főépítész. A helyiségek fűtését távhővel, 
illetve villanyárammál tudják megoldani, a 
beköltözésre szeptember folyamán kell sor 
kerülnie. (Balázs Katalin)
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Hópehely és Bandi, a két hátasló. Parancsszó nélkül is tudják a dolgukat fotó: jánossy alíz
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