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> Erdélyi Madrid Gyergyószent mik lóson. 
Közel négyszázan jelentkeztek már, de legalább 
hatszáz résztvevőre számítanak az augusztus 
28.–szeptember 1. közötti Erdélyi Madrid 
katolikus ifjúsági találkozón – tájékoztatta a 
Hargita Népét György Zsolt ifjúsági referens. 
A gyergyószentmiklósi Hétvirág panzióban tar-
tandó esemény szervezői – a gyulafehérvári Fő-
egyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség és partnerei 
– ízelítőt kívánnak nyújtani azoknak az itthon 
maradt ifjaknak, akiknek különféle okokból 

nem sikerült eljutni a madridi katolikus fiatalok 
Ifjúsági Világtalálkozójára. „Hatalmas találko-
zót szervezünk az erdélyi katolikus fiataloknak, 
amelyre 12–30 év közötti fiatalokat várunk, 
hogy együtt elmélkedjünk a Szentatya üzene-
tén, találkozzunk Jézussal és egymással, és ferge-
teges bulit csapjunk” – olvasható a rendezvény 
honlapján. A rendezvény gazdag programjában 
egyaránt helyet kaptak a komolyabb, elmélyü-
lést célzó előadások, csoportos foglalkozások, 
de bőven lesz szórakozási lehetőség a különféle 
műhelymunkák során. „Nemcsak koncertek, já-
tékok és meglepetések lesznek a találkozón, ha-

nem nagyszerű előadások is, amelyeknek a témái 
megegyeznek az ottani témákkal” – hozzák az 
érdeklődők tudomására a szervezők, az előadók 
között megemlítve Takó István egyetemi lel-
készt, Molnár Attila somogyhárságyi plébánost, 
Szőcs Csaba kolozsi plébánost, Majoros Tibort 
és Steve Thomashefskit, az amerikai Renewal 
Ministries munkatársait. György Zsolt azt is je-
lezte, hogy akár a táborkezdés napján is fogadják 
azokat a fiatalokat, akikhez esetleg későre jutott 
el a hír, vagy utólag gondolták meg maguk. A 
tábornyitó ünnepség egyébként vasárnap déli 2 
órakor lesz, de már 10 órától fogadják a táborla-

kókat. A táborozás idején meleg ebédet biztosí-
tanak a résztvevőknek, a reggelit és vacsorát vi-
szont egyénileg kell megoldania mindenkinek, 
ám lesz büfé a tábor területén, ahol élelmet lehet 
vásárolni. A részvételi díj tartalmazza a különféle 
műhelymunkákon való részvételt, a sátorhelyet, 
a mobilvécék használatát, napi egy zuhanyozási 
lehetőséget. A táborszervezők viszont nyoma-
tékosan felhívják a figyelmet, hogy a találkozó 
területére alkoholt és drogokat tilos behozni. Az 
„eltévedt” italosüvegeket, -dobozokat elkoboz-
zák, a drogok használatát pedig a rendőrségen 
jelentik. (J. A.)
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Két játszótér van 
születőben

Jövő tavaszra várható, hogy Gyer
gyószentmiklóson két új játszótér 
lesz. Az önkormányzat az egykori 
Csanód udvarát rendezi, a Virág 
negyedi lakók a 43as tömbház 
mellett képeznek ki a régi helyére 
új játszóteret.

B. K.

Nemsokára székely kaput állí-
tanak az Építők utca végére. 
Budapest XVII. kerületének 

adományából készült el a faragott be-
járat, mögötte, az 1,6 hektáros udvar-
ban játszóteret, pihenőparkot tervez 
az önkormányzat. Jelenleg egy célgép 
dolgozik a terület elegyengetésén, 
közel háromméteres gazt kell kivágni, 
majd elhordani az ott felhalmozott 
építkezési törmeléket. Az egyko-
ri Csanód udvara ugyanis egyfajta 
szeméttelep, cserép-, tégladarabok, 
betonelemek, csomagolóanyagok 
kupacai alkotnak hegyeket. Legalább 
egyhetes munka a terület rendezése, 
információink szerint az építkezé-
si hulladékot elhordják, a Bucsin 
negyedi kazánháznál az üzemanyag-
tartályok helyére, föld alá temetik. 
Mezei János polgármester elmondta, 
idén csak elkezdődik a pihenőpark 
kialakítása, a városnapokon avatják 
a székely kaput, a területet fűmaggal 
vetik be, majd pályázati pénzből re-
mélik a játszótér berendezését.

KorKép KépzőműVészeti tábor – A 37. szárheGyi AlKotótábor

Szobrok a táj kontextusában

többségben szobrászok alkot
nak a Gyergyószárhegyi Kultu
rális és művészeti Központ 37. 
táborában. Az idei KorKép tábor 
ke rettémája a táj, ezt fogalmaz
zák művészi alkotásba, illetve a 
műalkotás és a táj kontextusát 
bontják ki a legkülönfélébb kife
jezési eszközökkel a világ minden 
tájáról érkezett képzőművészek.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„A véletlen műve, hogy az 
idei táborba több szob-
rász érkezett, mint más 

műfajban alkotó művész” – ma-
gyarázta a Hargita Népe kérdésére 
Erőss István képzőművész a KorKép 
tábor művészeti tanácsadója. Mint 
magyarázta, a mérleg nyelvét a szob-
rászok javára kissé elbillentette az a 
sajnálatos tény is, hogy két indonéz 
művész vízumproblémák miatt nem 
tudott eljönni a táborba. Ezenkívül 
az idei táborozásra nagy mennyisé-
gű faanyagot sikerült besz erezniük, 
ez pedig olyan képzőművészeket is 
szobrászkodásra inspirált, akik ko-
rábban más műfajokban alkottak. 
„Szoborként nehéz megjeleníteni 
a tájat, ebben az esetben inkább a 

műalkotás és a táj kontextusáról be-
szélhetünk” – fejtegette Erőss István 
képzőművész, elmondva, hogy idén 
három korábbi alkotótáborban is 
szobrot készített, és egyik tábor ge-
nerálta a másikban megfogalmazott 
alkotást. Így jutott el oda, hogy a 
KorKép táborban az ellentétek vi-
szonyát vizsgálja meg a táj kontextu-
sában szoborban megfogalmazva. 
„Rendkívül izgalmas a helyszín 
és a táj önmagában” – ismerte el 
Colin Foster, a pécsi egyetem kép-
zőművészeti tanszékének dékánja, 
kifejtve, hogy számos alkotótábor-
ban megfordult már, és tapasztala-

ta szerint nem mindig a gazdag or-
szágok képzőművészeti táboraiban 
vannak a legjobb körülmények az 
alkotáshoz. 

Az idei KorKép táborban szobrászok alkotnak többségben fotó: jánossy alíz

Közös magyar–japán
eredet – hasonló hangulat

A japán Katsuki Hanjyo szob-
rászművész a Hargita Népének 
elmondta, hogy a magyaroknak, 
mongoloknak és japánoknak kö-
zös az eredete, ebben a táborban 
pedig látja is ezt a hasonlóságot. 
Mint mondta, más a táj, más az 
éghajlat, másak a szokások, mégis 
van valami közös, valami hasonló 
az itteni emberek és a japánok kö-
zött. A magyarországi Deli Ág-
nes szobrászművész nem érkezett 
kész tervekkel a táborba, hanem 
előbb felmérte az itteni lehető-
ségeket, és annak függvényében 
fogott hozzá a munkához. „Száz-
éves kinder szőnyegekből készítek 
egy tájképet” – magyarázta a mű-
vésznő, kifejtve, örül annak, hogy 
művészeti alkotássá lényegítve a 
kidobásra szánt szőnyegek életét 
meghosszabbítja. 

A KorKép tábor zárótárlata 
kedden, augusztus 30-án 19 órá-
tól lesz a Lázár-kastély kapubás-
tyájában.

lakossági összefogás

A Virág negyedben is a gyerekek 
számára alakítanak ki teret. A 43-
as tömbház mögött teszik játszásra 
alkalmassá a felületet. Az alapozás 
zajlik, négy teherautónyi földet te-
rítettek el, pázsitot alakítanak ki, 
a régi padokat felújítják, kerítéssel 
veszik körbe a területet. A civil kez-
deményezést felpártolta az önkor-
mányzat, segítette Köllő Miklós fő-
építész, a munka javát viszont az ott 
lakók vállalták fel. Kulcsár László, 
az egyik kezdeményező elmondta, 
nincs hiány lakossági összefogás-
ban: aki nem tud fizikai munkával 
segíteni, egy tál süteménnyel, egy-
egy pohár sörrel kínálja a kaláká-
sokat. Szép játszóteret terveznek, 
a befejezés időpontja és a végered-
mény adományoktól függő. 

Feljavítva, bezsírozva kerül köz
szemlére a tarisznyás márton mú
zeum tulajdonát képező cséplő
gép. A már nem használható szer
kezet fölé tetőszerkezet került, a 
többi, udvaron lévő agrárgépeket 
is szeretnék rendbe tenni, esőtől 
megóvni a múzeum udvarán.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A Nemzeti Kulturális Alap 
biztosított támogatást, hogy 
konzerválni lehessen a Ta-

risznyás Márton Múzeum udvarán 
lévő cséplőgépet. Tető alá kerül a ma-
tuzsálem, elkorhadt farészeit kiegé-
szítik, a fémszerkezetet szakszerűen 
kezelik. 

– Ez egy magyar cséplőgép a 
30-as évekből. Ami most elkezdő-
dött, nem teljes restaurálás, csupán 
állagmegőrzés. Nem lehet már vele 
csépelni, viszont felidézi a kort, ami-
kor ezt használták a mezőgazdasági 
munkálatkor: a búzát learatták, ké-
vébe kötötték, asztagba rakták, aztán 
ökrökkel kihúzatták a cséplőgépet, 

hozzácsatlakoztatták a tüzes gépet 
vagy lokomobilt, és kezdődhetett 
a cséplés. A gyergyószentmiklósi 
gazdától egy évtizede megszerzett 
cséplőgép mellett a lokomobilt is 
rendbe tesszük, a tető alatt egymás 
mellett állítjuk ki – közölte Csergő 
Tibor múzeumigazgató, hangsú-
lyozva, tudja, a legjobb megoldás 
egy üvegcsűr építése lenne, de arra 
nincs anyagi keret. 

Elmondta, számos régi szekér, 
mezőgazdasági gép van még leltá-
ron, szűkössé vált a raktár, jó lenne 

sorban összerakni, a látogatók szá-
mára megtekinthetővé tenni azokat 
is. Bár szűkös a tér, ha újabb értékek-
ről szereznek tudomást, igyekeznek 
megvásárolni azokat a múzeum szá-
mára. „Várhegyen is van egy csodála-
tos cséplőgép, de annyit kérnek érte, 
hogy árából traktort vásárolhassa-
nak” – mondja az igazgató, állítva: 
ritka, hogy a múzeum adományt 
kapjon; ebben a válságos világban 
mindenki mindenért pénzt akar, 
ahogy igény formálódik egy tárgyra, 
rögtön nagy árat várnak érte.

FelJAVítJáK, bezsírozzáK, tetőt teszneK FöléJe

Rendbe teszik a matuzsálemi cséplőgépet


