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> Szentmártonban is van iskola az 
iskola után. Zetelaka után Homo ród
szentmárton községben is beindult az 
Iskola utáni iskola – az első lépés az 
iskolai és szakmai siker felé elnevezésű 
program, amely a hátrányos helyzetű 
cigány gyerekek délutáni foglalkoz
tatását célozza – tudtuk meg Szász 
Enikőtől, a homoródszentmártoni 
Román Viktor Általános Iskola igaz
gatójától, aki elárulta, hogy mindig 
gond volt községük iskoláiban a hátrá
nyos helyzetű, főleg roma családokból 
származó gyermekek felzárkóztatása. 
Az elmúlt években főleg Abásfalván 

és Homoródkeményfalván fordult elő, 
hogy a gyerekek túl nagy tudáskü
lönbséggel kezdték az V. osztályt. Az 
igazgatónő nem találja igazságosnak, 
hogy a közöttük található sok értel
mes gyereket pusztán a nem megfelelő 
családi körülmények tartanak vissza 
a fejlődéstől és a továbbtanulástól. 
Reméli, a délutáni programok nagy
ban hozzájárulnak a gyerekek tanul
mányi előmeneteléhez, és úgy véli, 
sokat számít az is, hogy a szegényes 
otthoni kosztjuk mellett itt rendsze
resen, naponta meleg ebédet kapnak. 
– Kerekes Péter polgármester is kész

ségesen segített, tataroztatta a termet, 
amelyben tanulnak és a polgármeste
ri hivatal finanszírozza a keményfalvi 
gyerekek szállítását Abásfalváról és 
vissza – fogalmazott Szász Enikő, aki 
szintén szívügyének tekinti a problé
mát: Jó lenne nemcsak elítélni ezeket 
a családokat, hanem segítő kezet nyúj
tani nekik, hadd érezzék, valaki tö
rődik velük. Ha sikerül valamennyire 
felzárkóztatni őket, mindnyájunknak 
könnyebb lesz velük egy közösségben 
élni – fogalmazott Szász Enikő. A már 
közel három hete működő programot 
a múlt héten mutatták be, ünnepé

lyes keretek között. Az eseményen a 
igazgatónő és a polgármester mellett 
jelen voltak a szülők és a tanítók is. 
A köszöntőbeszédek után a gyerekek 
verseszenés összeállítással jelentkez
tek, ezt követően pedig a kolozsvári 
Roma Center Alapítvány által koor
dinált program felelőse, Lázár László 
szólt az egybegyűltekhez, ismertetve a 
célokat és kijelentve, hogy kemény fel
adatoknak néznek elébe. A szülők és 
a gyerekek örömét csak fokozta, hogy 
a foglalkozási lehetőségek és a meleg 
étel mellett új bútorok is várják őket a 
termekben. (Sz. Cs.)

Áll a Farkaslaka és Székely-
szentlélek fölé tornyosuló Gor-
don-tetőn a „nagy pléhkrisztus”-
ként emlegetett Jézus-kilátó, 
amelyre már a palást, a fej és 
a kezek is felkerültek. A monu-
mentális alkotás megálmodói a 
korábbi tiltások után a törvény 
kiskapuit kijátszva veselkedtek 
neki újból – ezúttal teljesen le-
gálisan – a kivitelezésnek.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Messziről látni a 934 méte
res Gordontetőn rozs
damentes acélból készü

lő, húsz méter magas Jézuskilátót, 
amelynek avatását tavaly nyárára, 
augusztus huszonegyedikére ter
vezték. Az ötletgazdák azonban 
kénytelenek voltak lefújni a cere
móniát, sőt a szükséges építkezési 
engedélyek hiányában a kilátót sem 
állíthatták fel, miután a Hargita 
megyei önkormányzat építkezési 
felügyelete augusztus elején leállít
tatta a munkálatokat.

Néhány napja azonban a ko
rábbi hatósági tiltás dacára a még 
tavaly megöntött alapra rákerült 
a palást, a Jézusfej és a kezek is: 
az addig kültelekként nyilvántar
tott területet a farkaslaki önkor
mányzat beltelekké minősítette, 
ami azt jelenti, az Albert Mátyás 
vezette Farkaslaki Polgármesteri 
Hivatalnak jogában áll építkezési 
engedélyt kibocsátani, amit no
vember végén meg is tett. A hely
színen található, építkezési ada
tokat tartalmazó tábla tanúsága 
szerint az engedélyező az önkor
mányzat, a megrendelő pedig a 
székelyszentléleki közbirtokosság. 
Magyari Árpád ötletgazda, a Gor
don Kft. tulajdonosa, a bogárfal
vi Protemp Alapítvány elnöke 
szerint egyelőre kérdéses, mikor 
avatják majd a kilátót, de – mint 
mondta – jó ütemben haladnak a 
munkálatokkal.

Idegenforgalmi 
látványosság?
A „nagy pléhkrisztus”ként 

emlegetett alkotással kapcsolat
ban megoszlik a közvélemény, 
valamint a szakma véleménye: az 
ellenzők nem kételkednek az öt

letgazdák jó szándékában, ám sze
rintük egy ilyen kérdésben sokkal 
óvatosabban kellett volna eljárni.

A Jézus szívének nevezett 
szoborkilátó költségvetése meg
haladja a kétszázezer eurót, a 
megépítést kezdeményező bogár
falvi Protemp Alapítvány vezetői 
szerint a községbe látogatóknak 
„lehetőséget nyújt Farkaslaka, de 
azon túl a Székelyföld turiszti
kai, idegenforgalmi látványainak 
megismeréséhez.”

A tárt karú Jézus feje, keze és 
palástja egy húsz méter magas 
fémvázra kerül, amit a Nyko Kft. 
készít, a kilátó csúcsa pedig érte
lemszerűen a fejrészen kap helyet, 
a felfelé vezető létrát a belső, üre
ges részben helyezik el. A költ
ségeket közadakozásból, főként 
farkaslaki vállalkozók hozzájáru
lásával fedezik, a Gordon tejfel

dolgozó vállalat tulajdonosi köre 
pedig ötvenezer euróval járult 
hozzá a megvalósításhoz.

Az utókornak készítették
Fancsali Péter, a Protemp 

Alapítvány alelnöke korábban 
lapunknak nyilatkozva úgy véle
kedett, a szoborkilátó „nagyon
nagyon szép lesz, s nem szabad 
felüljünk mindenféle ellenvéle
ménynek, mert akkor nem hala
dunk előre. Az alkotás tökélete
sen illeszkedik a tájba, messziről 
látható, látványos lesz.”

A látványtervet és makettet 
Zavaczky Walter készítette. A 
székelyudvarhelyi szobrászmű
vész szerint alkotása „szép, s így 
beleilleszkedik a tájba is”.

A szobrász azt mondja, szak
tanácsot kért a magyarországi 
Képző és Iparművészeti Lekto

rátustól, amelynek munkatársai a 
helyszínt is megtekintették: 

– Kossuthdíjas szobrászok 
találták szépnek az elképzelést 
– mondja a szobrász –, nem ma
gunknak, az utókornak készítet
tük ezt a kilátót, ami reményeim 
szerint sok száz évig gyönyörköd
teti majd az arra járókat.

Semmibe vett 
jézusi gondolat
Internetes fórumokon nagyon 

sokan giccsesnek, értéktelennek 
tartják az alkotást. „A székelyföldi 
igénytelenség újabb mintapéldá
nya”, „A szemközti domboldalra 
építsünk egy kis Eiffeltornyot, 
hogy jobban lássunk a mennyor
szág felé”, „Lassan olyanok leszünk, 
mint ÉszakKorea: pénz nincs más
ra, csak szobrokra meg személyi kul
tuszra”, „Újabb emlékmű az emberi 
butaságnak és ízléstelenségnek”.

Mint arról korábban beszá
moltunk, Tamási Áron szülőfalu
jában sincs egyetértés a kilátóval 
kapcsolatban: némelyek alig vár
ják, hogy megépüljön, mások pe
dig a fejüket fogják, attól tartva, az 
alkotás tájromboló lesz, ráadásul 
semmibe veszi a jézusi gondolatot 
is. Többen azt is kifogásolják, egy 
vagyonba kerül a grandiózus terv 
kivitelezése, s az összeget lenne 
mire fordítani a községben. 

Sánta Csaba szovátai szob
rászművész véleménye szerint 
„egy ilyen nagy horderejű kérdés
ben az lett volna a minimum, ha 
megpályáztatják a témát, lássuk, 
kinek mi az elképzelése.” Sánta 
azt mondja, nem ártott volna mű
vészettörténetből levizsgáztatni a 
megrendelőket, akiket „ugyan a 
jó szándék vezérel, ám nem biz
tos, hogy tudják, miről szól a mo
numentális szobrászat”. Sántának 
nem a művel, az elképzeléssel van 
baja, s fenntartja: helyi, nem bu
dapesti szakemberek kellett volna 
véleményezzék a kérdést.

Farkaslaki származású révén 
a római katolikus vallású Jakab 
Csaba véleményét is kikérte la
punk. A nagydoktori címmel 
rendelkező egyetemi docens, épí
tőművésziparművész röviden így 
summázott: „Szóra sem érdemes, 
annyira botrányos az egész…”

Már áll A pléhkrISztuS

Kiskapun át a Gordon-tetőre
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20 méteres, rozsdamentes acél Jézus. Az építkezési felügyelet áldása nélkül fotó: balázs attila

SIkereS pályázAt

Keresztúr 
„lebiciklizte”  
Udvarhelyt

Nyertesnek nyilvánították a szé-
kelykeresztúri önkormányzatnak 
a környezetvédelmi Alaphoz be-
nyújtott pályázatát, aminek kö-
szönhetően jövőben több mint tíz 
kilométer bicikliút épül a kisvá-
rosban. Székelyudvarhely későn 
nyújtotta be igényét.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Madéfalva és Székelyke
reszt úr nyerte el azt a 
Környezetvédelmi Alap 

által meghirdetett több millió lejes 
pályázatot, amelynek köszönhetően 
a következő esztendőben több kilo
méteres kerékpárutat építhetnek. A 
keresztúri pályázat révén közel 11 
kilométeres szakaszt építenek, ösz
szekötve a kisvárost és a közeli tele
püléseket.

– Mindenki örülni fog a beruhá
zásnak – véli Rafai Emil keresztúri 
polgármester –, mivel köztudottan a 
város lakosságára kiemelten jellemző 
a kerékpár használata: mind a napi 
munkába járást, mind pedig a sza
badidő eltöltését megkönnyíti.

A polgármester közölte, a szük
séges 1,2 millió lej önrész előterem
tése még fejtörést okozhat a város
vezetésnek, ugyanis a jelenleg több 
sebből vérző költségvetésből több 
más, folyamatban lévő projektet is 
finanszírozni kell, de több lehetősé
get is meg fognak vizsgálni, és bíznak 
abban, hogyha „botladoznak” is egy 
kicsit, az RMDSZ vezetői segítenek 
megoldani a problémát.

– Összesen 121 pályázat érke
zett be a Környezetvédelmi Alap 
kísérleti jelleggel elindított kerékpár
útépítési programjára, amely igen 
jó eredmény – tudtuk meg Lőrincz 
Csillától, a Környezetvédelmi Alap 
igazgatóságának alelnökétől. – Ez 
a szám lehetett volna nagyobb is, 
ha más szabályok szerint bíráljuk el 
a pályázatokat, ugyanis érdekesség, 
hogy számított a leadási sorrend is.

Mint megtudtuk, Hargita 
megyéből négy település adta le 
pályázatát, a két nyertesen kívül 
Gyergyóújfalu, valamint határidőn 
kívül Székelyudvarhely. Amennyi
ben a költségvetés megengedi, jövő
ben nagyobb pénzkerettel hirdetik 
meg a programot.


