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hirdetés

folytatás az 1. oldalról
Ezzel nem voltunk egyedül, ugyanis 
sokan autójukat, energiájukat nem 
kímélve jutottak ki a falutól 7 kilo-
méterre tizenhat évvel ezelőtt először 
lecövekelt helyszínre.

A tábor, amely vizuális művészet, 
zene, tánc, író, fotó, filmes, építész, kí-
sérleti színház, filozófia és kézműves 
témákban kínál műhelyeket, az idén 
is 100-120 személyt vár, kiknek nagy 
része már a tegnap éjszaka megérke-
zett. A szervezők – a Minimum Party 
Társaság – tábori autóval, traktorok-
kal mennek be a településre minden 
autóbusz érkezési időpontjakor, ezzel 
is könnyítve az amúgy lehetetlennek 
tűnő akadály vételén. Az utat a hóna-
pos esőzések mosták ki, farönköket 
kellett eltakarítani az útból, a kászoni 
polgármesteri hivatal hathatós hozzá-
járulása mellett a költségekből a szer-
vezők is jócskán kiveszik a részüket. 
Teszik ezt szinte szívességből, hiszen 
– amint Lőrincz Ildikótól, a társaság 
elnökétől megtudjuk – a helyszín-
ről, a csendes, békés tisztásról, amely 
őrzi az előző évek alkotásait, nem 
mondanának le semmi pénzért. A 
falubeliektől megtudtuk azt is, hogy 
a tavaly ígéret is volt az önkormány-
zat részéről, hogy a Kászonok jó hírét 
öregbítő tábor kedvéért leaszfaltoz-
zák az utat – ez úgy tűnik, még várat 
magára.

A táborba érkezők kedvét viszont 
nem szegheti semmi, már sok sátor 
megtalálta a helyét. Ottjártunkkor 
szerelték össze a konyhasátrat, és volt, 
aki már gitárját próbálgatta az esti tá-
bortűzre hangolódva.

„Amit igyekszünk megőrizni, az 
alkotó jellege a tábornak, nem hagy-

juk elfesztiválosítani. Minél inkább 
arra törekszünk, hogy egy művészet-
kedvelő közönséget neveljünk, akik-
nek nem kell feltétlenül profiknak 
lenniük, hanem azok, akik most elő-
ször kóstolnak bele az alkotás folya-
matába, értsék is, amit csinálnak, el 
tudjanak beszélgetni profikkal. Ez az 
egyetlen hely, ahol szakértők és ama-
tőrök találkoznak, barátságot kötnek 
és együtt alkotnak” – vázolta fel a 
tábor törekvéseit a Minimum Party 
Társaság elnöke. A műhelyvezetők, 
a meghirdetett műhelymunkán túl, a 
szabadidőben is igyekszenek kreatív-
nak lenni, ilyen példaként említette 
Lőrincz Ildikó Bata Rita táncoktatót, 
aki légzésgyakorlatokat, reggeli tor-
nát is vezet.

A tábor, a hasonló szerveződé-
sektől eltérően, több művészeti ág 
találkozását is lehetővé teszi, ebben 
egyedi a Minimum Party. A kísérleti 
művészetek, azok a legújabb törekvé-

sek, amelyek a természetben megva-
lósíthatóak, a natur-art, minimal art 
jellegű munkák sem igazán kapnak 
teret máshol az országban, tudtuk 
meg Lőrincz Ildikótól. 

„Az előadók, szakemberek első 
hallásra vonakodnak eljönni a tá-
borba, főleg ha meghallják, hogy 
amatőrök is vannak, de akit sikerül 
elcsalogatni, az megszereti, és na-
gyon sok műhelyvezetőnk visszajár. 
Például a filozófia műhely, amit a bu-
dapesti Pálfalusi Zsolt vezet, egyben 
kísérleti színház is, performansz is, 
tehát alakítja a szakterületét a tábor 
jellegéhez. Ő is több táborban részt 
vett már” – ecsetelte a tábor magával 
ragadó hangulatát a szervező, aki fon-
tosnak tartja a foglalkozásokon való 
részvétel folytonosságát, hisz a tábor-
lakók munkájukban csak így tudnak 
egy ívet leírni, és így juthatnak el az 
utolsó előtti nap fő attrakciójához, a 
„mű”, az alkotás bemutatásához.

Ma kezdődik az alkotás a MiniMuM Party Műhelyeiben

Az ihlető tisztáson

Az első érkezők. A tábortűzhöz hangolnak fotó: darvas beáta

„Ezzel a kezdeménye-
zéssel azt szeretnénk 
bizonyítani, hogy fon-
tos számunkra a régió – 
mondja a tanszékvezető. 
– Ki szeretnénk venni a 
részünket az oktatásból, 
segíteni a magyar diá-
kokat, hogy boldogul-
janak a román nyelv és 
irodalom tanulásában.”

a sapientia – eMte román sza-
kos diákjai készek segíteni a 
román pótérettségire készülők-
nek. a mentőövnek szánt korre-
petálás számukra kiváló szakmai 
gyakorlatot, hivatásukra való fel-
készülést jelent.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Augusztus elsejétől három 
héten keresztül naponta 
két-két órában terveznek 

segítséget nyújtani a román nyelv és 
irodalomból pótérettségire készü-
lőknek a Sapientia – EMTE csíksze-
redai Gazdaság- és Humántudomá-
nyok Karának román szakos diákjai. 
Tapodi Zsuzsanna tanszékvezető a 
Hargita Népe kérdésére elmondta, 
hogy a tanárok válogatták ki azokat 
a szakmailag jól felkészült, másod-
évet végzett diákokat, akik az előző 
érettségik tételei alapján igyekeznek 
felkészíteni a jelentkezőket a rájuk 
váró augusztusi vizsgára.

A pedagógiai szakmai gyakor-
laton túl vannak ezek az egyete-
misták, már tanítottak iskolákban, 
és a felkészítőt szintén szakmai 
gyakorlatnak ismerik el számukra. 
Az elképzelések szerint 10–15-ös 
csoportokban egy tanárnő irányí-
tása alatt napi két órát fognak dol-
gozni a hallgatók a jelentkezőkkel. 
Ez alatt az idő alatt tesztet íratnak, 
majd közösen megbeszélik az eset-
leges hiányosságokat, mit kell még 
átismételni. 

Tapodi Zsuzsanna tisztában van 
azzal, hogy három hét alatt csodá-

kat nem lehet művelni. De annak, 
aki az elmúlt négy év alatt tanult, 
csak a vizsgán valami miatt begör-
csölt, vagy a módszeres ismétlés 
hiányzott a felkészülésből, tudnak 
segíteni.  „Ezzel a kezdeményezés-
sel azt szeretnénk bizonyítani, hogy 
fontos számunkra a régió – mondja 
a tanszékvezető. – Ki szeretnénk 
venni a részünket az oktatásból, 
segíteni a magyar diákokat, hogy 
boldoguljanak a román nyelv és 
irodalom tanulásában. Ugyanak-
kor kiváló tapasztalat lehet hallga-
tóink számára, akiket mentesítünk 
a könyvtári szakmai gyakorlat alól, 
hiszen ez alatt a három hét alatt ők 
maguk is sokat tanulhatnak.”

Az ingyenes korrepetálásra 
ma és holnap lehet jelentkezni a 
siposkatalin@sapientia.siculorum.ro 
címen. A felkészítőket augusztus 
elsejétől reggel 9 órai kezdettel 
tartják a Sapientia – EMTE épüle-
tében.

Mentőövet nyújtanak a Pótérettségire készülőknek

Ingyenes korrepetálás 
románból


