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> Az árokban kötött ki. Egy homoród
szent mártoni ittas sofőr autójával az útszéli 
árokban kötött ki, miután Kénos közelében 
nem sikerült bevennie egy kanyart. Az inci
dens során senki nem sérült meg, az ittas so
főrt viszont előállították.

> Alkotótábor Libánban. A libáni Ferde 
Lámpa Panzió adott otthont az Artera Alapít
vány, Karsai Angéla és Miklós Zsuzsánna által 
szervezett négynapos kézműves alkotótábor

nak. A közel 40 jelen lévő gyermek mesebeli 
bábok segítségével hét próbát kellett kiálljon 
az első napon ahhoz, hogy a Mesefalu lakójá
vá váljon. Az elkövetkező napokban alap és 
középfokon több mesterséget is elsajátíthat
tak a táborlakók: bútorfestés (Zsombori Er
zsébet), szalmafonás (László Ibolya), bogozás 
(György Magdolna), kürtőskalácssütés (Pál 
Annamária), fafaragás (Sebestyén Ferenc és 
Zsombori István), gyöngyfűzés (Szabó Szi
dónia), nemezelés (Miklós Zsuzsánna). A 
kézművestevékenységek mellett népi gyer
mekjátékokat, népdalokat, néptáncot és szín

játszást is tanulhattak a gyermekek, és mese
mondó vetélkedőn vehettek részt. Balla Ede 
barantabemutatót tartott és a honfoglalás 
kori magyarok életviteléről mesélt. A tábo
rozó gyerekek egy része a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány által működtetett zetelaki napkö
zi otthonból került ki. Az egyik alapítványos 
kislány, aki a nehéz körülmények miatt csak 
a vakációkban lehet együtt a családjával, az 
élménybeszámolójában így fogalmazott: 
„Nagyon tetszett a nemezelés, a versenyek, a 
játékok, de leginkább az tetszett, hogy a test
véremmel lehettem. Köszönöm Nektek, hogy 

eljöhettem. A rossz, hogy csak négy napot va
gyunk itt.”  A Mesefalu zárónapján a szülők 
megtekinthették a táborlakók által betanult 
tréfás színdarabot, valamint megkóstolhatták 
a gyerekeik sütötte kürtőskalácsot.    

> Gyereket gázoltak el. Székelyudvar
helyen a Tompa László utcában gépjármű
jével tolatásba kezdett az 58 éves K. Z., köz
ben pedig nem vette észre az autója hátánál 
kerékpárral közlekedő 14 éves O. S.t, akit a 
hátmenet során így elütött. A fiatal kerékpá
ros súlyosan megsérült. 

Körkép
udvarhely

„Szóra Sem érdemeS, annyira botrányoS az egéSz…”

Megosztó Krisztus-szobor
rozsdamentes acélból készül mo
numentális, húsz méter magas 
Jézuskilátó a Farkaslaka és Szé
kelyszentlélek fölé tornyosuló, 
934 méteres Gordon-tetőn. Noha 
az ütemterv szerint a kilátót csak 
bő három hét múlva, augusztus 
huszonegyedikén avatják, a „nagy 
pléhkrisztusnak” csúfolt alkotás
sal kapcsolatban máris megoszlik 
a köz és a szakma véleménye: az 
ellenzők nem kételkednek az ötlet
gazdák jó szándékában, ám sze
rintük egy ilyen kérdésben sokkal 
óvatosabban kellett volna eljárni.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Húsz méter magas, acélból ké
szült Jézuskilátót állítanak 
a Gordontetőre. A Jézus 

szívének nevezett szoborkilátó költ
sége meghaladja a kétszázezer eurót, a 
megépítést kezdeményező bogárfalvi 
Protemp Alapítvány vezetői szerint a 
községbe látogatóknak „lehetőséget 
nyújt Farkaslaka, de azon túl Székely
föld turisztikai, idegenforgalmi látvá
nyainak megismeréséhez”.

A grandiózus kezdeményezést 
megálmodók Tamási Áron író sza
vait választották mottóul: „Min
den ember legnemesebb öröme, 
ha valami olyant cselekedhetik, 
amelynek tisztaságában nem kétel
kedik, sem a cselekedet idején, sem 
a cselekedet után.” A látványterv 
szerint a tárt karú Jézus feje, keze 
és palástja egy húsz méter magas 
fémvázra kerül, amit a Nyko Kft. 
készít, a kilátó csúcsa pedig érte
lemszerűen a fejrészen kap helyet, 
a felfelé vezető létrát a belső, üreges 
részben helyezik el. A költségeket 
közadakozásból, főként farkaslaki 
vállalkozók hozzájárulásával fede
zik, a Gordon tejfeldolgozó vállalat 
tulajdonosi köre pedig ötvenezer 
euróval járult hozzá a megvalósítás
hoz. Az avatóünnepséget augusztus 
21re tervezik, a szoborkilátó len
ne a zárómomentuma az augusztus 
17–21. között zajló II. Fenntartha
tó Élelmiszerlánc Világtalálkozó
nak, melynek kiemelt eseménye a 
Tejhigiéniai, tejminőségügyi és tej
vizsgálati világkongresszus. A ter
vek szerint két év múlva egy Ma ko
vecz Imre által tervezett kápolnát is 
avatnak a Gordonon.

„nagyonnagyon szép lesz!”
Fancsali Péter, a Protemp Ala

pítvány alelnöke tegnap örömmel 
tájékoztatott arról, hogy az alapot 
már megöntötték. „A fémszerkeze
tet négy szakaszban húzzák rá, az 
elsőre már a jövő héten sor kerül” 
– ecsetelte Fancsali. Az alapítvány 
alelnöke azt ugyan elismerte, hogy a 
galvanizálás és az időjárás miatt kissé 
időigényesebb a munka, mint arra 
számítottak, de azt mondja, augusz
tus huszonegyedikére állni fog az al
kotás. „A java, a nagy munka, vagyis 
a betonozás megvan, ezután össze
csavarozzák az alsó részt, amit szintén 
bebetonoznak.” Fancsali Péter szerint 
a szoborkilátó „nagyonnagyon szép 
lesz, s nem szabad felüljünk minden
féle ellenvéleménynek, mert akkor 
nem haladunk előre. Az alkotás töké
letesen illeszkedik a tájba, messziről 
látható, látványos lesz. A jóindulatú 
emberek segítenek, mások gátolnak. 
Ez van.”

„Ha valami szép, 
akkor beleillik a tájba”
A látványtervet és makettet 

Zavaczky Walter készítette. A székely
udvarhelyi szobrászművész azt mond
ja, a szobor keze és feje „nagyjából” 
kész van, tudja tartani az ütemtervet. 
„Én elvégeztem a munkámat, de talán 
rosszul haladnak a szerkezettel, nem 

tudom.” Egyébként a Nyko Kft.nél 
erről érdeklődve Vas Áron tulajdonos 
tízpercnyi beszélgetés után kijelentet
te: nem nyilatkozik. „Mi nem beszél
tünk egymással, nem írhatja le, amit 
mondtam, lehet maga akárki.”

Zavaczky szerint alkotása „szép, és 
így beleilleszkedik a tájba is”. A szob
rász azt mondja, szaktanácsot kért a 
magyarországi Képző és Iparművé
szeti Lektorátustól, akik a helyszínt is 
megtekintették: „Kossuthdíjas szob
rászok találták szépnek az elképzelést, 
különös az ellenzők felfogása… Kü
lönben is: aki nem vállalja a vélemé
nyét, az inkább hallgasson! Zavaczky 
azt mondja, azért esett a választás az 
acélra, mert az időtálló. „Lehetett 
volna fából is készíteni, az viszont tíz 
év múlva tönkremegy. Mi nem ma
gunknak, az utókornak készítettük 
ezt a kilátót, ami reményeim szerint 
sok száz évig gyönyörködteti majd az 
arra járókat.”

ellenvélemények
Internetes portálokon hatalmas 

vihart kavart a szoborkilátó terve, a 
legtöbb – igaz, névtelen – véleménye
ző kifogásolja, giccsesnek, értéktelen
nek tartja az alkotást. „A székelyföldi 
igénytelenség újabb mintapéldánya”, 
„A szemközti domboldalra építsünk 
egy kis Eiffeltornyot, hogy jobban 
lássunk a mennyország felé”, „Lassan 

olyanok leszünk, mint ÉszakKorea: 
pénz nincs másra, csak szobrokra meg 
személyi kultuszra”, „Szerintem még 
egy átjátszó antennával meg is fejel
hetnénk a meghirdetett magasságát, 
azon keresztül kürtölhetnénk az éter
ben még távolabbra a székely bunkó
ságot”, „Újabb emlékmű az emberi 
butaságnak és ízléstelenségnek”, „Saj
nos saját kezünkkel tesszük tönkre 
gyönyörű tájainkat. Remélem, elegen 
vagyunk, hogy megakadályozzuk 
ennek a förtelmes giccsnek a meg
épülését” – olvasható a világhálón. 
Farkaslakán sincs egyetértés a kilátó
val kapcsolatban: egyesek alig várják, 
hogy megépüljön, mások pedig a fe
jüket fogják, attól tartva, az alkotás 
tájromboló lesz, ráadásul semmibe 
veszi a jézusi gondolatot is – neve fel
vállalásától, a nyilatkozástól viszont 
mindenki ódzkodik. Többen azt is 
kifogásolják, egy vagyonba kerül a 
grandiózus terv kivitelezése, s közben 
a helyi iskola pénzt gyűjt az udvar 
leaszfaltozására, a diákok pedig még 
mindig favécén végzik dolgukat.

mit mond a szakma?
Megkeresésünkkor Sánta Csaba 

szovátai szobrászművész sem akarta 
véleményezni a kilátót, annyit azon
ban elmondott: „Egy ilyen nagy 
horderejű kérdésben az lett volna a 
minimum, ha megpályáztatják a té

mát, lássuk, kinek mi az elképzelése.” 
Sánta azt mondja, nem ártott volna 
művészettörténetből levizsgáztatni 
a megrendelőket, akiket „ugyan a 
jó szándék vezérel, ám nem biztos, 
tudják, miről szól a monumentális 
szobrászat”. Sántának nem a művel, 
az elképzeléssel van baja: „Én eddig 
csak a látványterveket láttam, a mű
vet nem, úgyhogy nem is vélemé
nyezném. Azt azonban fenntartom, 
hogy soksok ötletet meg kellett vol
na nézni, csodálkozom, hogy egy
általán neki mertek fogni egy ilyen 
munkának. Helyi, nem budapesti 
szakemberek kellett volna vélemé
nyezzék a kérdést, dr. Kolozsi Tibor, 
Bocskai Vince, sokan  mások. Körül 
kellett volna nézni, máshol hogyan 
oldották meg, hogyan illeszkedik a 
tájba egy ilyen gigantikus Jézusszo
bor. Nem szeretnék elhamarkodott 
véleményt mondani, csak attól tar
tok, nehogy fogjuk a fejünket, miu
tán elkészül…”

„Nem a formával van a baj, nekem 
inkább a szerkezet nem tetszik” – 
véleményezett lapunknak Kubanek 
László. Az udvarhelyi belsőépítész, 
designer szerint a kilátó tervei erőlte
tik a székely kopjafás motívumokat, 
ugyanakkor Kubanek úgy véli, nem 
mindegy, hogy fából vagy vasból 
ké szüle egy bizonyos alkotás. „Az 
anyaga sem tetszik, az hogy acél
ból, inoxból készül. Rézlemezekből 
sokkal szebben meg lehetett volna 
oldani, hisz azok fél év alatt besöté
tednek, patinát kapnak” – közölte 
Kubanek. Szerinte egy fa vagy kő ki
látó jobban illett volna a környezet
be, ám tény, hogy egy ekkora méretű 
alkotást fából nem lehetett volna el
készíteni. Arra vonatkozóan, hogy a 
köz véleménye is megoszlik az alko
tással kapcsolatosan, Kubanek úgy 
reagált: a történelem bebizonyította 
az Eiffeltorony esetében is, hogy 
felállításakor sokan azt mondták, 
elrondítja a városképet, most pedig 
annak szimbóluma lett. „Nem lehet 
előre megítélni, mi lesz” – mondja 
Kubanek László.

Farkaslaki származású lévén, a 
római katolikus Jakab Csaba vélemé
nyét is kikértük. A nagydoktori cím
mel rendelkező egyetemi docens, 
építőművésziparművész röviden így 
summázott: „Szóra sem érdemes, 
annyira botrányos az egész…”

Betontalapzat-öntés a Gordon-tetőn. Utókornak megalapozott giccs


