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A tanoda 2013-ban alakult 
Székelyudvarhelyen, ide-
valósi fiatal művészek jó-

voltából. Céljuk az volt, hogy 
részt vállaljanak a város kul-
turális életében, illetve egy 
szellemi közeget és ennek te-
ret biztosító nyitott műtermet 
hozzanak létre, ahol művésze-
ti stílusok, formák, technikák 
elsajátítása mellett esztétikai 
látásmódot, művészettörténeti 
ismereteket, önálló kritikus gon-
dolkodást is kaphattak az ide 
betérő felnőttek és gyerekek. A 
tanoda egy sor helyváltoztatá-
son van túl: Kadicsfalváról a gye-
rekeknek könnyebben elérhető 
központba tette át székhelyét, 
amikor az Udvarhelyszéki Ifjú-
sági Egyeztető Tanács (UIET) 
felajánlotta irodáját a délutáni 
foglalkozásokra, aztán a Sza-
bad Európa Kávézóban tanyáz-
tak, amíg az be nem zárt. Végül 
decemberben a Győzelem ut-
ca elejére költöztek, de onnan is 
menniük kell. Egyebek közt ez a 

hercehurca is volt az oka a beje-
lentésnek. 

Nem megszűnik, csak átalakul 

„Hely nélkül maradtunk, mert 
sajnos a tulajjal nem sikerült 
megegyezni a bérről, duplájára 
növelte a megbeszélt bérleti díjat. 
Így is nehezen tartottuk fenn ma-
gunkat, támogatás hiányában rá-
fizetős volt. De más problémák 
is adódtak, emellett ugyanis in-
dítottunk egy vállalkozást, az 
egész csapat ezen ügyködik, já-
tékgyártással foglalkozunk, így 
kissé háttérbe szorult a tanoda. 
Az utóbbi időben nem is én ve-
zettem, hanem három munka-
társam, és kicsúszott a gyeplő a 
kezemből. Felborult a rendszer, 
átláthatalan lett, mert a szülők 
hol hozták a gyerekeket, hol meg 
nem, nem tudtuk, melyik nap-
ra mivel készüljünk. Így jobbnak 
látjuk átszervezni, másképp mű-
ködtetni az egészet. Inkább keve-
sebb, de minőségibb legyen, ez a 

cél. A délutáni foglalkozásoknak 
valószínűleg vége lesz, helyet-
tük a művészkedésen túlmutató 
családbarát hétvégi programok, 
workshopok, felnőttképzések 
lesznek. Már ki is néztem a kö-
vetkező helyet, amelynek udva-
ra van, de csak április elején ürül 
ki, és még azután is kisebb átala-
kításra szorul” – nyilatkozta Ja-
kab Hunor. 

Öt év hozadéka 

„Csodálatos időszak volt, és 
hogy mennyire eredményes, ta-
lán azzal tudnám ecsetelni, hogy 

különböző okok miatt elmara-
dozott szülők mesélik: a gyerek 
egyszer csak a semmiből ki-
találja, hogy megint akar jönni 
órára. Ez jólesik. Aztán vannak 
olyan diákok, akik egyetemen 
vannak, de tartjuk a kapcsola-
tot, mindig felkeresnek, ha haza-
jönnek. Legidősebb tanítványunk 
ötvenhat éves volt, élvezte is na-
gyon, csak a fiatalok feszélyezve 
érezték magukat mellette, ezért 
kimaradt” – összegezte. Kérdé-
semre, hogy van-e olyan növen-
dék, aki innen indult és sikeres 
művészi pályára lépett, azt fele-
li: „Akire nagyon büszke vagyok, 

az Szilágyi Anna, aki a MOME-n 
(budapesti Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem – szerk. megj.) van, 
ahova köztudottan nagyon nehéz 
bejutni, több évig tart a felvéte-
li előkészítő, ő pedig játszi köny-
nyedséggel megcsinálta, az első 
három sikeres vizsgázó között 
volt. Vagy Vass Aranka Adelina, 
aki divattervezést tanul Budapes-
ten, szintén jó eredményekkel, de 
említhetném a reklámgrafikus 
Hajas Lászlót is, aki folyamato-
san az Erasmus-program kereté-
ben utazgat Európában.”

KOSZTOLÁNYI KATA

Öt éve indult be a művészeti tanoda, most vége

Másképp fog festeni a Varázsecset

Öt év után bezárt az alkotóműhely, de létrehozója szerint nem szűnik meg, csak átalakul

Facebook-oldalán jelentette be a Varázsecset 

Művészeti Tanodát megálmodó és létrehozó Jakab 

Hunor a hírt, miszerint a népszerű alkotóműhely öt 

év után bezár. A március 9-ei bejegyzésben azon-

ban mégsem tűnik véglegesnek a búcsú, hiszen a 

képzőművész új bázist emleget, sőt az egyesület 

honlapján januárban közzétett Dobbantottunk! 

című poszt idénre tervezett programok egész ha-

dát sorolja fel, és új székhelyet is megjelöl.

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Gyermekruhák, gyermekci-
pők, játékok, babakocsik és egyéb, 
gyereknevelés során használatos 
eszközök cserélhetnek gazdát 
szombaton Székelyudvarhelyen, 
az Udvarhelyszéki Anyák Egye-
sülete által megrendezendő ta-
vaszi bababörzén. A Móra Ferenc 
Általános Iskola dísztermében 
tíz órakor kezdődő rendezvé-
nyen ugyanakkor ezúttal is gyűj-
tést szerveznek a városi kórház 
újszülött- és gyermekosztályá-
nak. Az újszülöttosztály részé-
re szívesen elfogadnak 50–56-os 
méretű babaruhákat, hálóinge-
ket, kis takarókat és papucsokat 
(bármilyen méretű házi-, gumi-
papucs lehet). A gyermekosztály 
számára pizsamákat, kényel-
mes pamutblúzokat, nadrágokat 
várnak, elsősorban hétéves korú 
gyerekméretig. 

Mint az Udvarhelyszéki Anyák 
Egyesületének alapítójától, Fe-
kete Évától megtudtuk, 2011 no-
vemberében szervezték meg az 
első bababörzét, amely akkor hi-
ánypótló rendezvény volt. Azóta 
minden évben négy alkalommal, 

évszakonként megtartják, hasz-
nosságát pedig mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy egy-egy alka-
lommal 150–200 szülő is meg-
fordul a vásáron, ahol az eladók 
megválhatnak a kinőtt ruhadara-
boktól, a gyerekes családok pedig 
olcsón juthatnak hozzá a szezon-

nak megfelelő, jó minőségű gye-
rekruhákhoz. 

A rendezvénnyel kapcsolatban 
bővebb információkat az Udvar-
helyszéki Anyák Egyesületének 
Facebook-oldalán találhatnak az 
érdeklődők.

HADNAGY ÉVA

Nem lesz áram

A villamossági vállalat vezetősége felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy javítási munkálatok miatt ma 8 és 16 óra között nem lesz 
áram Székelyudvarhelyen a Bethlenfalvi út Strand és Kőbá-
nya utca közötti szakaszán, valamint a Lomb, Ösvény, Termés, 
Fecske, Strand, Tölgyfa, Mikes Kelemen, Gyümölcsfa és Akácfa 
utcában. 

Meseest a Zújgében

A szerelemről mesél ma este nyolc órától a Zújgében Nádas-
di Csilla Emese, illetve dalol Fábián Annamária, akik a Tekergő 
Meseösvény Egyesület tagjai. Színes, élménydús történeteket 
ígérnek a közönségnek. A belépés ingyenes.

Székelyszenterzsébeti ünneplés

Az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve 
több helyszínen zajlanak szerdán az események Székely szent-
er zsé beten. Délután három órakor koszorúzási ünnepséget 
tartanak az óvoda udvarán, a Petőfi-szobornál. Szavalatok 
hangzanak el, és ünnepi beszédet mond Kincses Kálmán he-
lyi református lelkipásztor. Utána a kultúrotthonban a Péchy 
Simon Általános Iskola diákjai a nap történelmi eseményei-
hez kötődő műsort mutatnak be, ugyanakkor fellép a Cickom 
Néptáncegyüttes. Végül szétosztják azt az ötven zászlót, 
amelyet a testvértelepülés, Bükkszenterzsébet ajándékozott a 
székelyszenterzsébetieknek.

Bababörze és gyűjtés a kórház részére

Hiánypótló. Egy-egy alkalommal 150–200 szülő is megfordul a vásáron
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