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> Még két hétig lehet pályázni. A Dr. 
Verestóy Attila Alapítvány júliusban meg-
hirdetett oktatási pályázataira még két hétig, 
augusztus 31-ig adhatják le pályázataikat a kö-
zépiskolások és egyetemisták. Ugyancsak ez a 
dátum érvényes a kutatói pályázatok leadására 
is. A meghirdetett 24 középiskolás helyre 16-
an jelentkeztek, az egyetemisták esetében a 11 
helyre eddig 9-en pályáztak. Kutatói pályázat-
ra még nem adta le senki iratcsomóját. Nemes 
Melinda igazgató elmondta, az előző évek ta-

pasztalatai szerint a jelentkezők száma az utolsó 
napokra ugrik meg. A pályázati űrlapok le-
tölthetők az alapítvány honlapjáról (www.
verestoyattila-alapitvany.ro), igényelhetők 
e-mailen keresztül verestoyattilaalapitvany@
yahoo.com). Információkért hívható a 0728–
930916 és a 0758–100860-as telefonszám. A 
pályázatok benyújtási határideje augusztus 31. 
(postai bélyegző dátuma), eredményhirdetés 
szeptember 16-ra várható. A pályázatokat a 
következő címre lehet elküldeni: Fundaţia Dr. 
Verestóy Attila, 535600 Odorheiu Secuiesc, 
OP1, CP 8, jud. Harghita. 

> Piros betűs ünnep közeleg. Az augusztus 
19. és 21. között Székelyudvarhelyen másodjára 
megrendezett Szent István-napi ünnepség elő-
készületeiről tartottak sajtótájékoztatót a ren-
dezvény szervezői. Bunta Levente polgármester 
közölte: a három nap alatt a kultúra, az ünnep 
kap fő hangsúlyt. Mózes István, a Romantika 
étterem és panzió tulajdonosa szerint a jelen vi-
lággazdasági helyzetet csak azok a nemzetek élik 
túl, amelyek ilyen rendezvényekkel összetartják, 
összefogják az embereket. Elekes Gyula, a Mű-
velődési Ház igazgatója azt tudatta: a program-
ban a népi kultúrát részesítették előnyben. Bíró 

József, az Amigo&Intercost Kft. vezetője arról 
számolt be, hogy közbenjárásukra a Heineken 
Romania 12 000 lejjel támogatta az ünnepséget. 
Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igaz-
gatója két saját termésű kiállításukat ajánlotta: 
régészeti légifelvételekből és a magyar pénzverés 
történetéről nyílik tárlatuk. Szabó Károly, a vá-
rosi könyvtár igazgatója közölte, a Homonyik-
koncert előtt egy István király intelmeire épített 
Flash Mobot szerveznek. Az is kiderült: péntek 
reggeltől nem lehet a Kossuth Lajos utcában 
parkolni, a hétvégén pedig a központban forga-
lomkorlátozásra számíthatunk. 

Az engedélyek hiányában, illetve 
a közhangulat nyomásának en-
gedve lemondott a Jézus-kilátó 
vasárnapi avatóünnepéről a bo-
gárfalvi Protemp Alapítvány. A 
farkaslaki tejipari világkongresz-
szus tehát e zárópillanat nélkül 
ér véget, a szobor megrendelői 
pedig – mint mondják – nem tet-
tek le tervükről, mindössze egy 
kedvezőbb alkalomra várnak.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Már öntötték a bogárfal-
vi Protemp Alapítvány 
által Székelyszentlélek 

határába, a Gordon-tetőre megál-
modott Jézus-kilátó alapját, tartó-
szerkezete is készült, mondhatni 
felállítása az utolsó száz méternél 
tartott, amikor a médiajelentések 
hatására akkora vihar keletkezett 
szoborügyben, hogy ami áldás 
lett volna Farkaslakára, az átokká 
változott.

A Hargita Megyei Főépítészi 
Hivatal mellett konzultatív testü-
letként tevékenykedő Terület- és 
Városrendészeti Bizottság tagjai 
nyilvános levélben foglaltak ál-
lást a témában, azt közölték: a 
terv kimeríti a giccs fogalmát, 
ebben a méretben és formában 
az alkotás elfogadhatatlan. Ezzel 
ellentétben az egyház semleges 
álláspontra helyezkedett, a gyu-
lafehérvári római katolikus érsek-
ség azt tudatta: nem támogatja, 
és nem is ellenzi a szobor felállí-
tását. Mindezt a megálmodói úgy 
értelmezték: a diplomácia szabá-
lyai szerint, ha nem tiltják, igent 
jelent. Bíztak is abban, hogy a 
hatóságok nem gátolják meg ter-
veiket, közben viszont kiderült, 
hogy számos engedélyük hiány-
zik, illetve a szakma is úgy véle-
kedett: egy ilyen méretű és hatású 
terv előtt szélesebb körű konzul-
tációra lett volna szükség. A Jé-
zus-kilátó avatását most vasárnap-
ra, a Farkaslakán zajló Galacticus 
– I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi 
és Tejvizsgálati Világkongresszus 
zárópillanataként tervezték, ám 
engedélyek hiányában, illetve a 
közhangulatnak engedve végül a 
szobor megrendelői lemondtak az 
ünnepi pillanatról. „Ezt már nagy-

jából rég tudjuk, érezzük, hogy el-
marad a vasárnapi avatás. Várjuk a 
kedvezőbb alkalmat” – mondta la-
punknak szűkszavúan Magyari Ár-
pád, a Protemp Alapítvány vezető-
je, a székelyszentléleki Gordon tej-
feldolgozó vállalat tulajdonosa. Az 
alkotást készítő székelyudvarhelyi 
szobrászművész, Zawaczki Walter 
értetlenül áll a történtek előtt. 
„Tizenöt-tizenhatodik emlékmű-
vem ez, és eddig ilyen probléma 
még nem volt, mindig csak arra 
kellett figyeljek, hogy határidőre, 
időben meglegyek. A szobor kész 
van, csak fel kellene állítani. Úgy 
tudom, várják az engedélyeket” – 
közölte a szobrász.

Mi lesz a szoborral?
Az utóbbi évtizedekben kevés 

olyan politikamentes megmozdu-
lás, történés volt Udvarhelyszéken, 
amely annyira megosztotta volna 
a közvéleményt, mint a bogárfalvi 
alapítvány Jézus-kilátója. Többen 
már a látványtervek alapján giccs-
nek minősítették, és pléhszo-
bornak nevezték, illetve a mun-
kálatok leállítását sürgették, ám 
voltak, akik a hely turistavonzó 
szerepét, szakrális jellegét helyez-
ve előtérbe, a szobor felavatása 
mellett kardoskodtak. A téma a 
szoborállításon túl számos eddig 
terítékre még nem kerülő morális 
kérdést is megpendített: „az én 
pénzemmel azt csinálok, amit aka-
rok” alapon építhet-e valaki saját 
zsebből egy nagyobb, közönséget, 
tömegeket vonzó alkotást úgy, 

hogy előtte terveiről senkit meg 
nem kérdez, illetve az sem mellé-
kes felvetés, hogy illik-e, szabad-e 
egy szent alkotást profán kilátó 
funkcióval párosítani? Közismer-
ten a világ különböző pontjain 
már készültek hasonló alkotá-
sok: közel hetven éve áll Rio de 
Janeiróban a Megváltó Krisztus 
kőszobra, nemrég Lengyelország-
ban is avattak egyet, tavaly pedig 
Corneliu Vadim Tudor sürgette, 
Brassó mellett építsék meg a vi-
lág legnagyobb Krisztus-szobrát. 
Tény, hogy vállalkozói összefogás, 
közadakozás révén a bogárfalvi 
alapítvány is összegyűjtött ilyen 
célra 200 000 eurót, illetve felké-
résükre Zawaczki Walter szobrász 
két évet dolgozott a kilátó tervén, 
a szobor mellé pedig egy, a Kos-
suth-díjas műépítész, Makovecz 
Imre által tervezett kápolna ke-
rült volna 2013-ban. Egyelőre vi-
szont még a szobor sorsa is kérdé-
ses, hisz nem tudni, elérkezik-e az 
alapítvány által várt „kedvezőbb 
alkalom”. 

Kiöntötték a kilátó alapját és elkészült a szobor tartószerkezete is illusztráció

„Ezt már nagyjából rég 
tudjuk, érezzük, hogy el-
marad a vasárnapi avatás. 
Várjuk a kedvezőbb al-
kalmat” – mondta szűk-
szavúan Magyari Árpád, 
a Protemp Alapítvány 
vezetője.

hirdetés

ElMArAd A szoborállítás

Vasárnap nem avatják a Jézus-kilátót
szeptember 30-ig várják az Arc-
Élek címmel meghirdetett fotó-
pályázatra az alkotásokat: olyan 
portréfotókat, amelyek kiemelik, 
hordozzák, kifejezik az egyén 
karakterét, udvarhelyszéki híres 
vagy akár köznapi személyeket 
örökítenek meg.

M. L. F.

Amikor 2008-ban a Magyar 
Fotográfia Napján, augusz-
tus 29-én a székelyudvarhelyi 

RMDSZ a polgármesteri hivatallal, a 
Művelődési Házzal és az Udvarhelyi 
Info Egyesülettel közösen meghir-
dette első fotópályázatát Kisváros 
ősszel címmel, még senki nem tudta, 
mi lesz a folytatás. Az első kiírást vi-
szont újabbak követték: 2009-ben a 
Tavaszi tárlat – Kapuk című, illetve 
2010-ben a Mesterségek, Mesterem-
berek, a Magyar Kultúra Napjához 
kötődően pedig megszervezték a 
Szé kelyudvarhely képekben című 
kiállítássorozatot, amelynek anyagát 
az első két fotópályázat anyagából, 
illetve székelyudvarhelyi meghívott 
fotósok anyagából állították össze.

A vándorkiállítás eddig olyan 
állomásokkal büszkélkedhet, mint 
Keszthely, Vác, Tatabánya, Törökbá-
lint, Pécs, Békéscsaba, Tihany vagy 
Hajdúdorog. A város népszerűsítése 

mellett a kiállítás nem titkolt célja a 
testvérvárosi kapcsolatok élénkítése. A 
négy szerveződés idén is összefogott, 
és Arc-Élek címmel írt ki pályázatot.

Olyan portréfotókat várnak, ame-
lyek kiemelik, hordozzák, kifejezik 
az egyén karakterét, udvarhelyszéki 
híres vagy akár köznapi személyekét 
– ugyanakkor külön értékelik a ha-
gyományostól eltérő megközelítése-
ket, a kreativitást magában hordozó 
megoldásokat. Tegnap a szervezők 
sajtótájékoztatón tudatták: közeleg 
a leadási határidő, szeptember 30-ig 
várják a fotókat.

Jakab Áron Csaba szervezőtől azt 
is megtudtuk, a jelentkezők egyelő-
re nem tolongnak, jó szokás szerint 
mindenki az utolsó pillanatban adja 
le pályázati csomagját. A munkákat 
elbíráló zsűri tagja Elekes Gyula, a 
Művelődési Ház igazgatója, Dávid 
Botond és Csáki Jenő fotós, Jakab 
Áron Csaba szervező, illetve lesz egy 
meghívott fotográfusuk is. Jó tudni, 
hogy a díjazottak 1000, 600 és 400 
lejes vásárlási utalványban részesül-
nek, illetve a kiemelt alkotásokból 
várhatóan októberben fotókiállítás 
is lesz, és hagyományosan az anyagot 
katalógusban és DVD-mellékletben 
is megőrzik majd. A pályázási részle-
tekről a www.fotopalyazat.ro honla-
pon lehet olvasni. 

FotóPályázAt

Még várják az Arc-Éleket


