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> Kalákáztak Gyergyócsomafalván. Kö-
zel hatvanan vettek részt Gyergyó csomafalván 
a Közösség éve jegyében szervezett kalákán a 
hét végén. A község lakossága három helyszí-
nen – a Csalóka Napközi Otthonnál, a Maros 
parti iskolában és a közelében lévő jégpályán – 
végzett munkálatokat. A Csalóka napközinél 
a szülők és nagyszülők közössége dolgozott, 
az óvoda padlózatát szigetelték, a pénteken el-
kezdett munkát a héten fejezik be, amikor az 
óvódások vakáción vannak. Ennél a napközi-

nél egyébként szülői adakozásból cserélték ki 
a nyílászárók egy részét és a padlózat szigetelé-

séhez szükséges anyagokat, illetve a padlóza-
tot is a szülők adományozták. A Maros parti 
iskolában a tetőzetet javították, a meghibá-
sodott tetőcserepek cseréjéhez a cserepeket 
a helyi plébánia adományozta, a munkála-
tokat a szülők közössége végezte. Az iskola 
közelében lévő jégpályán a gazt gyűjtötték 
össze, illetve a lelátót, a cserepadot és az öltö-
zők tetejét javítgatták. A munkálatokat jég-
korongrajongók és a helyi gyerekhokicsapat 
szülői közössége végezte – a közeljövőben a 
nemrég létesült Délhegy Sportklub szeretné 
felújíttatni az öltözőket,  zuhanyzót és mellék-

helyiséget is építtetve, illetve a pálya világítását 
is kiépítenék.

> Árokba borult egy teherautó. Kisebb 
forgalmi dugót okozott Gyergyó szárhegyen 
a hétvégén egy árokba borult teherautó. A 
konstancai jelzésű jármű, 22 tonna burgo-
nyával a rakterében, az útjavítás miatt nem 
tudott kifordulni az egykori kísérleti állomás 
udvaráról, és az árokba borult, eltorlaszolva 
egy részen az utat is. Mivel a baleset este tör-
tént, csak másnap tudtak darut hívni, hogy a 
járművet újra abroncsaira állítsák. 

Körkép
Holnap délután öt órától nyit
ják a Klasszikusok Nemzetközi 
Alkotótáborának zárótárlatát a 
Gyergyószárhegyi Művészeti és 
Kulturális Központ Scola ven
dégházában, illetve ez alkalom
mal adják át a Kriterion Koszo
rú-díjat Banner Zoltán művésze
ti írónak. Az ötödik alkalommal 
megszervezett táborozáson kö
zel húsz olyan képzőművész al
kot, akik hajdanán a Zöld Lajos 
újságíró, illetve Márton Árpád 
és Gaál András képzőművészek 
által életre hívott Barátság Mű
vésztelep első résztvevői kö
zött voltak.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Fogyatkozunk, a régi táborla-
kók közül már több mint öt-
venen elhunytak, alig tudok 

néhány olyan művészt mozgósíta-
ni, akit kora nem gátol egy ilyen 
táborban való részvételben – fej-
tegette a táborszervezés gond-
jait Gaál András festőművész, 
megjegyezve, hogy a táborozás 
időpontjának megválasztásában 
lényeges szempont volt, hogy 
október a legszebb, legszíne-
sebb hónap – mivel a résztvevők 
többsége „aktív” korában több-
nyire tanár volt, a régi táborokat 
mindig nyáron, vakációban szer-
vezték. Mint magyarázta, a mos-

tani jelent valamikor 1974-ben 
ez a generáció álmodta meg, akik 
nemcsak a táj szépsége miatt jön-
nek vissza szívesen Szárhegyre, 
hanem az akkori barátságokból 
szoros kapcsolattá nemesült kö-
telékek miatt is. 

– Új lájbit, új kabátot a mi 
generációnk már nem ölthet, de 
vannak hasonló szellemben alko-
tó fiatalabb művésztársak, akiket 
örömmel látunk táborunkban, 
hogy az általunk évtizedekkel ez-
előtt megálmodott jövő továbbra 
is a barátság pillérein folytatódhas-
son – magyarázta Márton Árpád 
festőművész, kifejtve, hogy a haj-
dani művésztársak mellett olyano-
kat is hívtak, akik még nem jártak 
Szárhegyen. 

– Itt egy nemzeti kincs van – 
szögezte le a magyarországi Sza-
kács Imre képzőművész, az Euró-
pai Művésztelepek Szövetségének 
alelnöke, aki először vett részt a 
táborozáson. Mint magyarázta, 
a Gyergyószárhegyi Művészeti és 
Kulturális Központ tulajdoná-
ban lévő műalkotások páratlan 
keresztmetszetét adják az erdélyi 
képzőművészetnek, ezért – noha 
nagyon szigorú kritériumrend-
szert kell teljesíteni – mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a 
szárhegyi művésztábor is tagja le-
hessen az Európai Művésztelepek 
Szövetségének. Márton Árpád: „Új lájbit, új kabátot a mi generációnk már nem ölthet...” fotó: jánossy alíz
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Roskadásig rakott Gyergyó szekere ajándékba
Mindenféle földi jóval roskadá
sig rakott szekeret ajándéko
zott a Szent Anna Kollégiumnak 
Gyergyószentmiklós önkormány
zata, illetve a Gazdanapi Őszi 
Sokadalom és Nagyvásár szer
vezőcsapata a szombati gazda
napon. A népes részvételnek 
örvendő esemény során a vásár 
mellett gazdafórumot és bált is 
rendeztek.

J. A. 

A földművelő ember szá-
mára az anyaföld fogalma 
nem egy frappáns meta-

fora, hanem a megélés valósága – 
jelentette ki Mezei János polgár-
mester  a Gyergyószentmiklósi 
Gazdanapi Őszi Sokadalom és 
Nagyvásár megnyitóján, szom-

baton. – Az ember, aki dolgozik, 
aki kezébe veszi az eke szarvát, 
a kaszát vagy a ló kantárját, az 
igazából Isten akaratát teljesíti: 
uralma alá hajtja a földet – hang-
súlyozta beszédében Böjte Csaba 
ferences szerzetes, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány vezetője, aki 
megáldotta a jelen lévő gazdákat 
és munkájuk eredményét, a bősé-
ges termést. Mint hangsúlyozta, 
a hozzáértő gazdák még a sovány 
gyergyói földet is termőre tudják 
fordítani, egészséges terméssel 
ellátva embertársaikat.

A nyitóünnepség után egy 
friss zöldséggel roskadásig rakott 
szekeret ajándékoztak a szerve-
zők a Szent Anna Kollégiumnak, 
annak az intézménynek, ahol 
ősztől a Dévai Szent Ferenc Ala-

pítvány gondozásában lévő kö-
zépiskolás korú diákok laknak. 
Mint a megnyitón is elhangzott, 
az ajándékot gyergyói gazdák 
adományozták az önkormányzat 
kérésére, ezzel óhajtottak kedves-
kedni a városban tanuló ifjaknak. 
Ezt követően kiértékelték a Pro 
Terra Alapítvány által meghir-
detett Termésekből dekoratívat 
pályázatra érkezett 235 pályamű-
vet, amelyet a régi városi strand 
udvarán meg is tekinthettek az 
érdeklődők.

A déli órákban gazdafóru-
mon oszthatták meg a gazdák 
ügyes-bajos gondjaikat, illetve 
előadást hallgathattak a gazdál-
kodást érintő kérdésekben. A 
gazdanap a Szilágyi vendéglőben 
szervezett gazdabállal ért véget. Gyergyó szekerén vitték a gazdák adományát a Szent Anna Kollégium lakóinak


