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P E T H Ő  M E L Á N I A

A hétvégi írótábor nyitóesemé-
nyeként Siklódy Ferenc és 
Siklódy Fruzsina alkotásaiból 

képzőművészeti kiállítás nyílt pén-
teken a Cika-teremben. Apa és lánya 
közös kiállítása része annak az idén 
indított programsorozatnak, amely-
lyel születésük kerek évfordulójának 
évében köszönti az alkotótáboraiban 
részt vevő művészeket a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ. Az idén 50. születésnapját 
ünneplő Siklódy Ferencet és a 18. 
évét betöltött Fruzsinát köszöntötték.

A szombati szakmai fórumon a 
legutóbbi írótábor óta eltelt időszak-
ban elhunyt író-, költőtársakra em-
lékeztek a találkozó résztvevői, fele-
levenítve Bréda Ferenc, Egyed Péter, 
Jancsik Pál, Kántor Lajos és Kányádi 
Sándor emlékét, kiemelve munkás-
ságuk jelentőségét. Elhangzott: a 
Gyergyószárhegyi Írótáborok szerve-
zőjeként is tevékenykedő Egyed Pé-
ter halála miatt felvetődik a hogyan 
tovább kérdése, ám a sajnálatos tény 
semmiképp nem jelentheti a végét a 
kétévente megrendezett találkozók-
nak. Felkérésnek téve eleget, a tábor 
szellemi mentorának feladatait Mar-
kó Béla író vállalta el – jelentette be 
Lövétei Lázár László, a Székelyföld 
Kulturális Folyóirat szerkesztője.

Terítéken az új Kántor–Láng 
könyv

Száz esztendő kaland? – Honnan 
hová erdélyi magyar irodalom(törté-
net)? – ezekből a kérdésekből kiin-
dulva zajlottak a szombati előadá-
sok, beszélgetések. A témaválasztás 
aktualitását a Kántor Lajos és Láng 
Gusztáv irodalomtörténész, kritikus 
szerzőpáros idén megjelent kötete 
jelentette. A könyv kiegészítése a 
szerzők egy korábbi munkájának. 
„Az első Kántor-Láng kötet 1970-ben 
jelent meg, és egy jelentős mérföld-
köve volt az erdélyi magyar irodalmi 
életnek. Egy sikeres kísérletet jelen-
tett az erdélyi magyar irodalom ön-
meghatározására és valamiképpen 

egy közös értékrend megállapításá-
ra. Azóta eltelt majdnem egy fél év-
század, és Kántor Lajos – aki sajnos 
nem érhette meg a könyv megjele-
nését – kezdeményezte, hogy Láng 
Gusztávval együtt egészítsék ki ezt 
az irodalomtörténetet. Ez azért fon-
tos, mert ma,  amikor már határok 
nélkül lehetőségünk van egy egysé-
ges magyar irodalmon belül létezni, 
ismét csak feltevődik a kérdés: mi az, 
hogy erdélyi magyar irodalom? Erre 
próbálnak választ adni a szerzők, 
miközben számos fontos esszé, kri-
tika, tanulmány van új kötetükben” 
– beszélt a hétvégi találkozó témája-
ként választott könyvről Markó Béla. 
Napjainkban jelentős alkotókat tud 
felmutatni az erdélyi magyar iroda-

lom – jelenti ki. „Felnőtt egy olyan 
nemzedék, amely fontos könyveket 
tett le az asztalra” – fogalmazott. A 
kortárs írók, költők által feldolgozott 
témákat illetően érdekességként je-
gyezte meg: „egyre többen érzik an-
nak szükségét, hogy az elmúlt száz 
év történetét vagy a saját, 1989 előtti 
diktatúrában lezajlott történetüket 
valamilyen formában megírják.”

A szárhegyi tábor hagyomány

A Gyergyószárhegyi Írótáborról 
szólva Markó kifejtette: „1989 után 
abba a helyzetbe kerültünk, hogy 
meg kellett szervezzük a magunk 
életét. Megalakultak a folyóiratok, 
a könyvkiadók, működött az irodal-

mi élet, aminek szerves része kell 
legyen az együttlét. Erre teremtenek 
alkalmat a tanácskozások, táborok, 
ahol vélemény- és eszmecseréket 
lehet folytatni. A szárhegyi találko-
zó egy ilyen lehetőség, és most már 
egy fontos hagyomány is.”

Hagyomány a szárhegyi táborok-
ban, hogy kereteiben adják át a Har-
gita Megye Tanácsa által támogatott 
Csiki László Irodalmi Díjat, amit idén 
Varga László Edgár vehetett át Bejá-
rónőm: Isten című verseskötetéért.

Írók, költők táboroztak Szárhegyen
Tanácskoztak az erdélyi magyar irodalom képviselői
• Az erdélyi magyar 
irodalom jeles kép-
viselői részvételével 
zajlott a hétvégén a 
Gyergyószárhegyi Író-
tábor, amit idén tizen-
egyedszerre szervez-
tek meg.

A beszélgetéseken 
megfogalmazódott: a 
továbbiakban is biztosítani 
kell a Szárhegyi Írótáborok 
folyamatosságát. Legközelebb két 
év múlva szervezik meg
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A közlekedés éppolyan zsúfolt 
volt, mint bármelyik szom-
baton. Leszögezhetjük, a 

közösség még nem érzi tudatosan az 
autómentes nap fontosságát. Talán 
majd a következő nemzedékek... Az 
eseményt szervező művelődési köz-
pont a kultúrház előtti parkolóban 
főként gyermekek számára szer-
vezett programokat. Amint Fórika 
Sebestyén, az intézmény vezetője 

elmondta: sokan tudjuk, hogy az iro-
dai munka, a mozgásszegény élet-
mód mennyire nem egészséges, és 
mennyire szükség lenne a mozgásra. 
Már az is előrelépés lehet, ha valaki 
biciklivel vagy más sporteszközzel 
megy munkába vagy éppenséggel 
gyalog, ez lenne az autómentes nap 
üzenete. A most megszólított gyer-
mekek remélhetőleg már most tuda-
tosítják magukban ezt az elvet, és ez 
lehet az esemény pozitív eredménye. 

Az autómentes nap fő attrakciója 
a Bikkla kerékpárgyártó kisvállalko-

zás termékének bemutatkozása volt. 
Olyan kétkerekű járgányokról van 
szó, amelyek elektromos motorral 
segítik a biciklisnek akár a legmere-
dekebb hegyi ösvényén is könnyű-
szerrel haladni. Amint a vállalkozás 
részéről Balázs Áron elmondta, a 
Bikkla bicikli egy külföldről rendelt 
elektromos kerékpár átépítésével 
született meg, a váz, a meghajtás, az 
akkumulátor is erősebb lett, így vált 
alkalmassá egyszerre aszfalton és 
hegyi terepen való közlekedésre, és 
így tekinthető már saját terméknek. 
Egyelőre a Gyilkos-tónál találhatók 
meg, bérelhetők a kerékpárok, és a 
tó megkerülésére, valamint a Kis-Co-
hárd tetejére való feljutásra lehet  
használni ezeket. További útvona-
lakat is kijelölnek majd, de hosszú 
távon a járművük értékesítésén is 
gondolkodnak.

Autómentes nap biciklin, a parkolóban

A Bikkla kerékpárokat sokan 
kipróbálták az autómentes 
napon
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• Gyergyószentmiklós lakosságának nagy része csak 
annyit érzékelt a szombaton megszervezett autómentes 
napból, hogy délután mintegy száz biciklis kerékpáro-
zott végig a város fontosabb útjain, biciklicsengőiket 
megszólaltatva hívva fel a figyelmet az egészséges 
életmód jelentőségére.




