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• Vasárnap délelőtt 
hallhatják az érdeklő-
dők az e heti Szépvízi 
Vonóstábor résztve-
vőinek zárókoncert-
jét. Mintegy negyven 
diák muzsikál majd 
együtt, akik egy hétig 
vettek részt a közös 
foglalkozásokon.

K Ö M É N Y  K A M I L L A

Második alkalommal tarta-
nak vonóstábort Szépvízen, 
augusztus 6-12. között mint-

egy negyven általános iskolás diák 
tanul egy hétig intenzíven hegedülni, 

csellózni, bőgőzni – avatott be Incze 
Sándor szervező. A szépvízi kántor 
megjegyezte, a részt vevő Szépvíz 
községbeli és gyimesfelsőloki gyer-
mekeket négy szakember oktatja: a 
hegedűt Péter Ernő és Vas Katalin, a 
csellót Simon Boglárka, a bőgőt pedig 
Szőgyör Árpád. Az oktatás a Nyírő 
Lajos Általános Iskolában zajlik: dé-
lelőttönként egyéni oktatást, délután 
pedig zenekari próbákat tartanak.

Szakmai képzés

A tábor célja a gyermekek zenei 
tudásának elmélyítése, fejlődésük 
elősegítése. A szervezők továbbá 
hisznek abban, hogy a muzsikálás 
által fejlődik a gyermekek alkalmaz-
kodó képessége, alázatra, csapat-
munkára nevelhetők. Ugyanakkor 
egy ilyen szakmai képzés nagy segít-
séget jelent például a Szépvízen pár 
éve indult amatőr gyermekzenekar 

számára is, akik a helyi ünnepeket 
teszik szebbé zenéjükkel – mutatott 
rá a kántor. Hozzátette, céljuk meg-
valósítását idén szervezőként a helyi 
katolikus plébánia mellett a Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola is segíti.

Zárókoncert vasárnap

Az egyhetes program eredmé-
nyességéről bárki meggyőződhet 
Szépvízen, hiszen vasárnap a tíz óra-
kor kezdődő, plébániatemplomban 
levő, szentmise után fellép a tábori 
zenekar. A fi atal vonósok bemutatják 
Charpentier Te Deum című művét és 
egy Händel-indulót, majd csellóduó, 
csellókvartett és bőgőtrió előadását 
hallhatják a jelenlevők – hívta fel az 
érdeklődők fi gyelmét Incze Sándor.

Szépvízi Vonóstábor
Zárókoncertet tartanak az egyhetes program végén

Közös próbán a fiatal zenészek. 
Egy hétig intenzíven tanulnak

▴   FOTÓ: INCZE SÁNDOR

Megbízható, józan életvitelű, 
szakmai tapasztalattal rendelkező 

gépészeket alkalmazunk 
Csíkszeredában. 

Jelentkezni lehet naponta 8-16 óra között 
a 0746–277789-es telefonszámon.

Nehézgépkezelői diploma előnyt jelent.

H I R D E T É S

A fiatal művészek, akárcsak elő-
deik, végigjárták Nyugat-Európa mú-
zeumait, műemlékekben gazdag vá-
rosait. Nagy lehetőség volt számukra 
az 1920-as évek végétől meghirde-
tett római ösztöndíj: Aba-Novák és 
társai az antik kultúra emlékeitől 
kezdve a modern kortársi törekvése-
kig találkozhattak a legkülönfélébb 
művészeti megnyilvánulásokkal. 
A modern felhőkarcolók világát 
Aba-Novák 1935-ös New York-i utazá-
sa során örökítette meg.

Utazásának az is célja volt, hogy 
„az előző esztendőben szolnoki öt-
letként felmerült Amerikai–Magyar 
Művészeti Akadémia számára hallga-
tókat toborozzon, s ennek propagan-
dájaként egy magyar kiállítás meg-
szervezése – saját és Iványi Grünwald 
Béla anyagából – is napirendre került 
New Yorkban, a Silberman Gallery-
ben. Temperaképei között több vá-
sári jelenetet mutatott be, emellett 
a Körmenet című kép is szerepelt a 
tárlaton. A kiállítás jelentős erkölcsi, 
ám csekély anyagi sikerrel zárult. 

A követség és az ottani magyarság 
segítségével megpróbált freskómeg-
rendelésekhez vagy díszlettervezés-
hez jutni, ám ezek a tervek sem való-
sultak meg. A kinti magyar művészek 
közül az egykori Munkácsy-tanítvány 
Halmi Artúrral, a Kassák-körből indu-
ló Göndör Ferenccel és Schönbauer 
Henrik szobrásszal, valamint egy má-
sik Munkácsival, Mártonnal találko-
zott: az egyik kép a híres fotóművész 

ablakából készült. „Ez az Amerika 
végtelenül komplikált és nehéz terep. 
Ha összehasonlítom esetemet Szőnyi 
Pistával: neki egy baráti kör, előre ki-
taposott szerepekkel, minden képét 
elvitte. Ő maradt otthon, csendben és 
kiegyensúlyozottan. Én pedig itt stra-
pálom magam, verekszem és rontom 
idegeimet!” (Levél Iványi Grünwald 
Bélának. New York, 1935. II. 26.) Vá-
gyott haza, de leginkább barátjához, 
Nagy Imréhez Zsögödre. Végül több 
képét megvásárolták, a kritikusok 
közül néhányan felfigyeltek rá, de 
az ott készült, itthoni kidolgozásra 
szánt akvarellek csupán egy zár-
ványszerű műcsoportot eredményez-
tek művészetében. Az itáliai képek 
domborzat- és épületstruktúrái még 
valamiféle otthonos, emberléptékű, 
történelmi levegőt sugároztak szá-
mára, az amerikai metropolis kiszer-
kesztett utcaképeit, végtelenbe nyúló 
felhőkarcolóit viszont ámulattal, de 
mindvégig idegenül szemlélte.” – írja 
a New York-i sorozat kapcsán Szücs 
György, a kiállítás kurátora.

Ablak a világra: New York
A Csíki Székely Múzeum ajánlja

• Három csíki temp-
lomban ad barokk 
hangversenyt hétvégén 
a csíkszeredai Concerto 
Spiralis együttes.

R .  K I S S  E D I T

A Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont és a megyei önkormányzat 

társszer vezésében zajló koncertso-
rozat Madéfalván kezdődik, a Szent 
Anna kápolnában szombaton este hét 
órától lépnek fel a művészek. Csíkdel-
nén a Szent János-templomban vasár-
nap délután öt órától, Csobotfalván, a 
Szent Péter és Pál-templomban pedig 
hétfőn este hét órától csendülnek fel a 
barokk dallamok. A kulturális központ 
tájékoztatása szerint az egykori Csík-
vármegye templomaiban szervezett 
hangversenysorozat célja felhívni a 

fi gyelmet a térség épített örökségeire, 
eljuttatni a minőségi régizenét a vidéki 
emberekhez is. „A műsor javarészt 17. 
századi északolasz barokk muzsikából 
áll. A koncerten olyan dallamok szó-
lalnak majd meg, amelyeket annak a 
kornak a slágereiként is nevezhetnénk, 
mert egy jól ismert és közkedvelt stílus 
volt ez, amelyet egész Európában, töb-
bek közt a magyar nemesi udvarokban 
is játszottak” – ajánlják a hangverse-
nyeket. A Concerto Spiralis együttes 
tagjai: Hunyadi Koppány – barokk 
hegedű, Gábor Előd – barokk hege-
dű, brácsa, Orgován Csenge – barokk 
hegedű, Lachegyi Anna – viola da 
gamba, Lázár Zsombor – barokk csel-
ló, Tóth Vajna Zsombor – csembaló 
és Benkő Mihály – lant. A hangverse-
nyekre a belépés ingyenes.

Barokk koncertek csíki templomokban

Az épített örökségre is fel akarják 
hívni zenéjükkel a figyelmet 

▾KORÁBBI FELVÉTEL: ÁDÁM GYULA

Csíkban misézik az új püspök
A csíkcsomortáni születésű Pál József Csaba temesvári megyéspüspök ifjú-
ságához, hivatásához közelálló helyeken mutat be szentmiséket augusz-
tus 10-12. között. A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplomban 
10-én, pénteken 18 órától tart szentmisét, a csíksomlyói kegytemplomban 
szombaton 19 órától. Végül szülőfalujában, Csomortánban vehetnek részt a 
hívek általa bemutatott ünnepi misén vasárnap délelőtt fél tíztől.

▴NEW YORK-I RÉSZLET, 
1935 AKVARELL, TEMPERA, PAPÍR




