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Egyetértünk Churchill gondo-
latával, miszerint az autó a 20. 
század egyik legnagyobb átka, 

sőt már azt is megértük, hogy a 21. 
századé is. Az autó rendkívül egoista, 
ember- és környezetkárosító megol-
dás a közlekedésben. Mindig elcsodál-
kozunk az emberi önzés és rövidlátás 
ezen formáján. Merthogy a kocsival 
tényleg tönkretesszük önmagunkat 
és környezetünket. Mintha teljesen 
elfelejtettük volna, hogy van lábunk, 
amit használni lehet, sőt célszerű. 
Az autóban többnyire egy ember ül, 
micsoda energiapazarlás és környe-
zetterhelés! Kiszámolta már valaki az 
autózásra vonatkozóan az élvezet per 
áldozat hányadost? Ennek a törtnek 
sajnos túlságosan kicsi a számlálója és 
túlságosan nagy a nevezője, így nem-
hogy megközelíti az egyet, hanem 
valahol a nullához közelít. Elhitették 
velünk, ha nincs autónk, akkor sen-
kik vagyunk, sőt annál inkább va-
gyunk valakik, minél nagyobb a ko-
csink mérete és lóereje. Valóban? Ter-
mészetesen tudjuk, micsoda jó üzlet 
az autó (az össznépesség egy csekély 

hányadának), mert mennyi minden 
felesleges, az életminőséget cseppet 
sem javító dolgot el lehet adni, első-
sorban persze illúziókat. Az életmi-
nőségen azt értjük, hogy az emberek 
mennyivel boldogabbak autóval vagy 
autó nélkül. A válasz nagyon egysze-
rű: semmivel. Igaz, a kormányok az 
üzemanyag adóbevételeiből sok okos 
és kevésbé okos programot tudnak 
finanszírozni, sőt az autózás okozta 
környezeti károk egy részét ebből 
fedezik, merthogy esélyük sincs az 
összes kárt kompenzálni. Látszólag 
úgy tűnik, jó, hogy sok-sok embert 
lehet foglalkoztatni az autó-, a fém-
kohászati, a műanyag-, az építő-, az 
energia-, a szolgáltatóiparban, és so-
rolhatnánk. Húzza és hozza magával 
az iszonyatos környezeti károkat, a 
tömeges mozgásszervi, keringési, al-
lergiás, rákos stb. megbetegedéseket. 
Vagy a mérleg másik serpenyőjében 
van valami lelki vonatkozású nagy 
hozadék? Nem, inkább tapasztalható 
sok-sok türelmetlen, feszült ember a 
volán mögött, akik mindig sietnek 
valahová. Az már kevésbé bizonyos, 

hogy mindenki felméri, ez felelősség, 
hogy tudja, felismeri saját korlátait, 
és figyelembe veszi mások igényeit. 
Mégiscsak úgy járunk, mesterségesen 
létrehozunk problémákat, hogy az-
tán leküzdhessük azokat. Ismét for-
dítva ülünk a lovon, azaz nem az autó 
van az emberért, hanem az ember van 
az autóért.  

11. alkalommal gitártáboroznak

Főleg rockot akarnak 
játszani

tanácsok bringásoknak 32.

Áldás vagy átok?

a tanácsok gazdája:

minden adott a jó szórakozáshoz

Hangolnak a városnapokra

a tavalyit az egyik legsikeresebb-
nek tartják, így annak mintájára 
szervezték meg idén is az erdélyi 
gitártábort, amelyen a gitározást 
különböző stílusokban tanulhatják 
a résztvevők. „Nagyon figyeltünk 
arra, hogy az oktatógárda minél 
színvonalasabb legyen” – fogalma-
zott a főszervező, Crăcea Ádám.

Kovács timea

Tíz évvel ezelőtt, 2001-ben 
szervezte meg először az 
Erdélyi Gitártábort Zilahi 

Csaba és Csobot Miklós, két év múl-
va pedig Szép-Tóth György, a tábor 
hangtechnikusa vette át – a jelenleg 
Csíkzsögödben zajló rendezvény 
így mára a 11. kiadását érte meg. Az 
elmúlt években már a PanArt egye-
sület szervezte, amely kimondottan 
fiataloknak szóló kulturális rendez-
vényekkel foglalkozik.

„Igyekeztünk minél színvona-
lasabb oktatókat meghívni, így tett 
eleget felkérésünknek Man Alex – 
akinek a neve a bukaresti zeneakadé-
mia jazz tanszékéhez kötődik – vagy 
György Zsolt, aki profi szinten űzi a 
blues, rock műfaját, és örömmel vál-
lalták a fiatalok oktatását” – taglalja 
Crăcea Ádám, a tábor főszervezője. 
Mint mondja, a hangszeroktatás 
mellett György Imola zongorata-
nárnőnek köszönhetően zeneelmé-
let-oktatásra is sor kerül, Szép-Tóth 
György pedig a hangtechnika rész 
bemutatásáért felel. 

A szervező szerint idén is nagy 
érdeklődés mutatkozik a rock műfaj 

iránt: „A fiatalok energikusak, za-
josak, nagyon sokan akarnak rock 
köré csoportosuló zenei világot meg-
ismerni. Viszonylag sok a kezdő meg 
haladó rockos csoportunk, de van 
érdeklődés jazz, klasszikus zene vagy 
country iránt is” – magyarázza Ádám, 
hozzátéve, a tavalyi szerény érdeklő-
dés miatt idén már nem is indítottak 
flamenco csoportot. A basszusgitárt 
viszont külön oktatják, idén Michael 
Acker bukaresti jazzbőgős tanítja né-
hány fős csoportnak. Lesznek ugyan-
akkor meghívott előadók is, akik 
ritmus-workshopot tartanak, vagy 
művészetterápiáról szóló előadást 
mutatnak be az érdeklődőknek.

A jelentkezők száma azonban 
– mint ahogy azt a szervezők sok 
más tábor kapcsán is tapasztalták – 
alacsonyabb, mint az előző évben. 
„Nem meglepő, az általam ismert 
táborokban kétharmados arányban 
jelennek meg résztvevők, ennek el-
lenére megtöltöttük a házat. Idén 
legalább nem voltak olyan problé-
mák, hogy valakinek sátorban kell 
aludnia, mi pedig nagyon jól érez-
zük magunkat a csökkentett létszám 
ellenére is” – nézi a pozitív oldalt 
Ádám. Szerinte ez a diákoknak is 
kedvez, hiszen a tanárok komolyab-
ban tudnak foglalkozni velük, mint 
egy-egy nagyobb csoport esetén.

Pénteken a székelyudvarhelyi 
Monyo projekt koncertezik, szom-
baton pedig a diákok zártkörű 
előadásukat adják elő, amit a hét 
folyamán állítottak össze kisebb 
együtteseikkel. 

szerelik a színpadot a szabadság 
téren, a meghívás, felhívás min-
den reklámoszlopról, minden he-
lyi rádióadásból szól Csíkszereda 
és környékének lakosaihoz. A hol-
nap kezdődő városnapok mottója: 
minden adott a jó szórakozáshoz.

hN-információ

Lázasan készítik elő a terepet a 
holnap kezdődő Csíkszeredai 
Városnapokra: tegnap épült 

a színpad a Szabadság téren, ahol a 
nagyérdeműnek pénteken már az 
Anima Sound System koncertjén kell 

tombolnia, de ugyanitt lép fel majd 
szombaton a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes, a Tündérground 
és a Jedam, vasárnap pedig Szabó 
Ádám harmonikavirtuóz.

A rendezvénnyel kapcsolatos 
utolsó simításokat nagy műgonddal 
hajtják végre, bevallásuk szerint azért, 
hogy semmit se bízzanak a véletlenre, 
és az augusztus 4–7. közötti interval-
lum valóban a városnak, a városról 
szóljon, minden igénynek megfelelő-
en, nagyoknak, kicsiknek szórakozás, 
épülés, pihenés és igazi nyári feltöltő-
dés legyen. Több helyszínen várja vál-

tozatos program a város és a környék 
lakóit e négy nap alatt. A szűkebb kö-
zönséget megszólító események mel-
lett lehetőség nyílik több alkalommal 
is a felhőtlen szórakozásra. 

A városnapok hagyományos prog-
rampontjairól sem szabad megfeled-
kezni: lesz Pityókafesztivál a központi 
parkban, jubileumi Tusnád Ásványvíz 
Székely Szupermaraton vasárnap 9 órai 
rajttal, valamint Dob-Ban Ritmusfesz-
tivál neves fellépőkkel a Mikó-várban. 
A városnapok méltó megkoronázása-
ként vasárnap 23 órakor tűzijáték zárja 
a rendezvénysorozatot.

színpadépítés a szabadság téren. Magasra teszik a mércét fotó: mihály lászló

Gitározni tanuló diákok Zsögödben. Megtalálták a közös hangot fotó: csíki zsolt


