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> Gazdanapi Őszi Sokadalom és 
Nagyvásár. Szekeres felvonulással kez
dődik szombaton 10 órakor Gyergyó
szentmiklóson a Gazdanapi Őszi Soka
dalom és Nagyvásár. A rendezvény szer
vezője Gyergyószentmiklós önkormány
zata és a város néhány civil szervezete. 
„Hálaadásként a bőséges termésért és a 
gazdák felelősségteljes munkájának ér
tékeléseként szervezzük meg az idei gaz
danapi rendezvényünket” – fogalmazott 

Mezei János polgármester. Kifejtette, az 
önkormányzat bőkezű adományozók
nak köszönhetőn őszi termésekből ösz
szeállította Gyergyó Szekerét, amelyet 
„újházlátó” ajándékként ajánlanak fel 
Böjte Csabának, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány vezetőjének és az általa ne
velt gyerekeknek, akik nemrég költöztek 
Gyergyószentmiklósra. Gyergyó Sze
kerét a Hóvirág néptánccsoport kíséri 
az ünnepi felvonuláson a főtéren, a so
kadalom és vásár a piacon és környékén 
lesz. Az esemény 11 órától kezdődik a 

polgármester köszöntőbeszédével, majd 
Böjte Csaba gazdanapi áldást oszt. 11 
óra 15 perckor A helyi gazdák és a vidék 
jövője címmel fórum kezdődik a kister
melőknek a Szarvasmarhatenyésztők 
Hargita Megyei Szövetségének épüle
tében. Az előadók között lesz Tánczos 
Barna mezőgazdasági államtitkár, Bá
nyász József, a Caritas Vidékfejlesztési 
Ágazatának vezetője és Ferencz Lehel 
kertészmérnök. 15 órától A Mikó Imre
terv vitairatát ismerteti Tiboldi László 
és Bákai Magdolna. Az esemény a 19 

órától tartott Őszi bállal ér véget a Szil
ágyi vendéglőben.

> Gyergyószentmiklóson a Vox Hu
ma na énekkar. Szombaton este három
negyed héttől a Szent Istvántemplomban 
lép fel a szegedi Vox Humana énekkar és 
vendéglátója, a helyi Szent Miklós Ka
maraegyüttes. Vezényel Balogh Irén és 
Kolcsár Árpád. Vasárnap, az istentisztelet 
után a református templomban tart énekes 
előadást a Vox Humana, a rendezvényre a  
belépés díjtalan.

Körkép

Riadalmat, felháborodást kel-
tett a Gyergyószárhegyi Kul-
turális és Művészeti Központ 
szervezésében zajló Klasszi-
kusok Nemzetközi Táborának 
résztvevőiben az, hogy tegnap 
reggel a Ferenc-rendi kolostor 
közelében lévő szoborparkban 
több alkotást is ledöntve talál-
tak. Vaklárma volt: a szobrokat 
restaurátorok mozdították el a 
helyükről.

Jánossy Alíz 
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Kidőlt, talapzatukról el
mozdított szobrok lát
ványa keltett felhábo

rodást a Klasszikusok Nemzet
közi Táborának résztvevőiben 
tegnap – vandalizmusra gya
nakodtak. Zöld Lajos nyug
díjas újságíró és Gaál András 
festőművész – akik a gyer gyó
szárhegyi Barátság Művésztelep 
egykori megálmodói voltak – 
egyenesen kortársaik munkája 
megbecstelenítésének tekintet
ték az esetet, amiatt háborogva, 
hogy az utókor nem tiszteli kel
lőképpen a korábbi művészek 
alkotásait. 

Vaklárma volt
A dúlás nyomairól a helyszí

nen járva magunk is meggyőződ
hettünk, azonban Kassay Péter 

igazgató megnyugtatott: a szob
rok restaurálása zajlik, szó nincs 
szándékos pusztításról. Mint 
magyarázta, a munkálat annak 

a hároméves projektnek a része, 
amelyet a Gyergyószárhegyi Kul
turális és Művészeti Központ 
kezdeményezett a tulajdonában 

lévő műalkotások állagának meg
őrzésére. E célra idén tízezer lejt 
adott Hargita Megye Tanácsa, az 
összegből néhány siralmas álla
potban lévő szobrot fognak resta
urálni szakértők bevonásával.

Szakszerű munkálat zajlik
„A szobrokat daruval emeltük 

le a talapzatukról, vigyázva az ép
ségükre” – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Czimbalmos At
tila festőrestaurátor, aki Sárpátki 
Zoltán térszobrászrestaurátorral 
közösen végzi a munkálatokat. 
Egyelőre négy szobrot mozdí
tottak el, ezeket a hónap végéig 
vissza is állítják eredeti helyükre. 
Czimbalmos szerint már eredeti
leg sem volt megfelelő alap készít
ve a szobroknak, így a talajmozgás 
következtében megdőltek, olyan 
is akadt, ami felborult. Ezeknek 
az alkotásoknak előbb új, vasbe
tonnal erősített alapot öntenek, 
erre helyezik rá a talapzatot, majd 
krómnikkel csapokkal rögzítik a 
szobrot. Ugyanakkor vegyszeres 
tisztítást végeznek a szobrokon 
és hidrofobizálják, vagyis egy 
víztaszító védőréteggel vonják be 
azokat.  

ReSTauRáljáK a gyeRgyóSzáRhegyi SzoboRpaRKoT 

Nem vandálok döntötték le az alkotásokat

MegeRőSíTeTT TeSTVéRTelepüléSi KapcSolaToK 

Protokollum a barátságról

Kidőlt szobrok – még a tél beállta előtt visszaállítják őket fotó: jánossy aliz

protokollumot írt alá puskás 
elemér gyergyóditrói polgár-
mester és bognár jenő, a ma-
gyarországi bátaszék polgár-
mestere a két település közötti 
testvérkapcsolat 15 éves évfor-
dulóján. ugyanakkor emlékpla-
kettel ismerték el bíró andrás 
művelődésszervező érdemeit a 
két település közötti kapcsolat 
ápolásáért.

J. A. 

„A két település közöt
ti kapcsolat jóval 
régebbi tizenöt év

nél” – magyarázta Puskás Ele
mér polgármester, kifejtve, hogy 
a bátaszéki II. Géza Gimnázium 

és a gyergyóditrói Puskás Tiva
dar Iskolaközpont között még 
az 1990es évek elején jött létre 
egy baráti kapcsolat, ami később 
önkormányzati szintre emelke
dett. Ebben hatalmas érdemei 
voltak mindkét önkormányzat 
előző ciklusokban tevékenykedő 
polgármestereinek és tanácsosai
nak, többek közt Kovács Árpád, 
Petres László, Bardocz Ferencz 
és Benedek László polgármes
tereknek, alpolgármestereknek. 
Puskás szerint a kapcsolat iga
zából akkor mélyült el, amikor 
a gyergyóditrói önkéntes tűzol
tók bajtársi kapcsolatba léptek  
bátaszéki kollégáikkal, többek 
közt a magyarországi tűzoltók

nak köszönhetően van a község
nek három teljes felszereltségű 
tűzoltóautója. „Soha nem jöttek 
üres kézzel a bátaszéki tűzoltók, 
mindig hoztak valami hasznosat 
itteni kollégáiknak” – mondta 
a polgármester, hozzátéve, a dit
róiak anyagiakkal nem viszonoz
hatják a testvérfalu ajándékait, 
viszont cserébe olyan szellemi 
értékekkel tudnak előhozakodni, 
ami sokat jelent a bátaszékieknek 
– példaként a gyergyóditrói ha
gyományőrzők rendszeres fellé
péseit említette. Mint ismeretes, 
Gyer gyó ditróban évtizedek óta 
erős hagyományőrző csoport mű
ködik, amely a farsangtemetés ha
gyományát eleveníti fel. Megerősített barátság fotó: jánossy aliz


