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Hatodik napjához érkezett a VII. Erdély-túra

Büntetést rótt ki az Építési Felügyelőség

Felfedezik maguknak
a Szilágyságot

Megállj a pléhkrisztusnak

Kastélyok, természeti csodák, régi
mesterségek mai művelőinek meséi, történetei keresztezik a VII. Erdély-túrán részt vevő biciklisek útját. Az eseményeket a csapattagok
jóvoltából blogbejegyzések, képek
révén követhetik az érdeklődők.
Darvas Beáta
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logon követhetik az érdeklődők az Élő Erdély Egyesület
által szervezett, javában tartó
VII. Erdély-túrát, amelynek a Szilágyság kulturális és természeti értékeinek megismerése, dokumentálása a
célja, ugyanakkor a túrán információgyűjtés, szilágysági szervezetekkel és magánszemélyekkel való kapcsolatépítés, közösségépítés folyik,
s nem utolsósorban népszerűsítik a
honismereti túrázást.
A túra ideje alatt versenybe is lehet
szállni, erre három lehetőséget is kínál
az egyesület. Először is a Szilágyság
kvíz motiválhatja a versenyszelleműeket: a kérdéseket napi bejegyzéseik
végén kell keresni (http://szilagysag.
eloerdely.ro/blog). A sejthetően jó
választ az office@eloerdely.ro e-mail
címre lehet beküldeni.

A másik fel-, illetve kihívás a
Szilágyság-szlogen megalkotására
vonatkozik. A versenyző az egyesület logójából ihletődve kell alkosson, az eredményt az egyesület
facebook-oldalán kell közzétenni.
A Szilágyság fotóverseny ringjébe
Szilágyságot bemutató fotókkal
lehet beszállni és a fenti e-mail címre beküldeni. Mindhárom verseny
nyertesét/nyerteseit Szilágyságlogós pólókkal díjazzák.
Ilyen módon, ha nem is teljesen, de részben kárpótolhatják
magukat azok az érdeklődők, akik
valamilyen okból az idén lemaradtak a biciklitúráról. Azoknak, akik
végigkerekezik a napi 30–60 km-es
távolságot, a látnivalók mellett kijut
a közösségi életből is, a közös étkezések, a nem mindennapi élmények
megélése az ő kiváltságuk marad.
A mára kitűzött 32 km-hez
energiát gyűjtve fogyasztotta el
reggelijét a bringás csapat, és a barátságfa-készítés, bemelegítés után
nekigurultak Varsolcnak, majd Szi
lágyperecsen találkoztak Boncidai
Csaba polgármesterrel, a beszélgetés után terítékre került a hagymaszobor is. A település 6,5 métehirdetés

res hagymájával rekordot állított
fel . A World Records Academy a
„legnagyobb hagyma-emlékmű”nek nyilvánította az alkotást. A
református templom meglátogatása után Krasznára lejtett az út.
Itt a tervek szerint a fiatornyos
református templom, a falumúzeum, a viseletvarrók és a tánctábor
készteti megállásra a biciklis csapatot. A program szerint útba esik
Szilágysomlyó is az utolsó szilágysági zsinagógával, a Báthory-várkastéllyal, a Várheggyel, de sorban
következik a Szentháromság-hegye, Szilágynagyfalu is a XIV–XV.
századi Bánffy-kastély és udvarház
látnivalóival. A közös vacsora után
Posta Rozália nyugdíjas tanítőnő
és Lukács Ibolya tart előadást a
szilágynagyfalusi szőttesekről, varrottasokról, majd a Pannonhalmi
Apátsági Pincészet borai kerülnek
asztalra. Rábai László, a kárásztelki
pezsgőbirtok, illetve a szilágysági
pezsgőkészítés hagyományait mutatja be.
Az előző napok programja sem
marad le tartalmi gazdagságban a
maitól. Tegnap az egyik legrégebbi
református templom látogatása volt
a cél Erkeden, valamint az Ady-emlékmű, a Séra-kúria mögötti kőasztal, amelyen Ady több versét is írta
és a költő szobrának megtekintése
Szilágylompértben.
Az esti programhoz közös disznótoros vacsora, Vasorc bemutatása,
népdal- és tánctanítás is tartozott.
Tegnapelőtt a hadadi Degenfeld- és
Wesselényi-kastély, valamint a borpincék látogatásában csúcsosodott
ki a honismereti túra, de a csapat tarsolyában már több kastély, botanikus
kert, templom történeti emléke lapul, amihez a személyes találkozások,
beavató mesék fűszere társul.

Csíki művészek munkái
a kiskunfélegyházi múzeumban

C

síkszeredai képzőművészek
alkotásaiból nyílt kiállítás
augusztus 8-án Kiskunfélegyházán. A vándorkiállítás 2006
óta működik Studio 9 címmel, és
erre a helyszínre Hargita Megye
Tanácsa és Bács-Kiskun megye önkormányzata együttműködésének
köszönhetően jutott el. A Kiskun
Múzeum új időszaki tárlatán kilenc
csíki művész 38 munkáját tekinthetik meg az érdeklődők. Balla Tibor, Bara Barnabás, Botár László,
Gergely Zoltán, Keresztes Györgyi,
Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa
Mónika és Xantus Géza munkái
közül a tárlaton főként absztrakt,

figuratív képek és szobrok kaptak
helyet. A kiállítást Nyitrai András,
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
alelnöke nyitotta meg, majd Fülöp József, Hargita Megye Tanácsa
Műemlékvédelmi Közszolgálatának munkatársa mutatta be a kiállított munkákat.
A Studio 9 alkotásait eddig főként Erdély nagyobb városaiban
láthatta a közönség, ezért külön
öröm a szervezőknek, hogy a munkák eljutottak Magyarországra. A
vándorkiállítást legközelebb szeptember elején, Budapesten a Vármegye Galériában tekinthetik meg
az érdeklődők.

Engedély nélküli építkezés miatt büntetést rótt ki az Építési
Felügyelőség a Farkaslaka melletti Gordon-tetőn elképzelt Jézus-kilátó kezdeményezőire, az
összes engedély beszerzéséig
pedig felfüggesztette a munkálatok folytatását. Tegnap a megyei főépítészi hivatal mellett
működő konzultatív testület és a
Pro Temp Alapítvány képviselői
találkoztak, de utóbbinak nem sikerült bemutatnia a kért övezeti
rendezési tervet.
Mihály László
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em folytathatja a Gordon-tetőre elképzelt Jézus-kilátó építését a kezdeményező Pro Temp Alapítvány
mindaddig, amíg be nem szerez
valamennyi szükséges engedélyt –
döntött az Építési Felügyelőség.
A hatóságok azt követően kezdték vizsgálni a Farkaslaka melletti
dombtetőre rozsdamentes acélból
tervezett, 20 méteres Jézus-szobor
építkezési engedélyeit, hogy a Hargita Népe július 27-i lapszámában
közölt Megosztó Krisztus-szobor
című cikkében jelezte: mind a szakmát, mind pedig a közvéleményt
megosztja az építmény ötlete, sőt,

elismert építészek vélekedtek úgy,
giccses és tájromboló az alkotás. Az
írás megjelenését követően számos
vélemény, hozzászólás érkezett szerkesztőségünkbe, a Hargita Megye
Tanácsa Főépítészi Hivatala mellett
működő Terület- és Városrendezési
Bizottságának 11 építésze és mérnöke pedig közösen foglalt állást az
építmény ellen.
Noha a cikkben megkérdezett
kezdeményezők azt állították, az
engedélyek 90 százalékát már beszerezték, az ellenőrzések során
kiderült: ez koránt sincs így, emiatt pedig az Építési Felügyelőség
büntetést is kirótt az építtetőkre,
és a törvényben előírt engedélyek
megszerzéséig leállíttatta az építkezést.
Tegnap az alapítvány, valamint
a Hargita Megye Főépítészi Hivatala mellett működő konzultatív
testület tagjai találkoztak, a Pro
Temp képviselője azonban nem
tudta bemutatni a kért dokumentációt. „Kellett volna készíteniük
egy övezeti rendezési tervet, ez
viszont nem történt meg. Felkértük, hogy pótolják, és a következő
ülésen megvitatjuk” – mondta el
a találkozót követően lapunknak
Fülöp Otília Hargita megyei főépítész.
hirdetés

