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Diákszínjátszók a deszkákonDíjra méltó lovarda
Nemzetközi szinten is kiemelkedőnek ítélték

B A L Á Z S  K A T A L I N

A lig egy hónapja, hogy az 
Architektúra 6. regionális 
építészeti biennálén díjra 

jelölték a szentsimoni lovardát, a 
napokban pedig megjött a levél: 
nemzetközi szinten is kiemelkedő-
nek ítélik a Larix Stúdió munkáját. 
Köllő Miklós, az építészcsapat ve-
zetője érdeklődésünkre elmondta, 
több szempontból is kihívást je-
lentett a tervezés. A székelyföldi, 
hagyományos faluszerkezethez 
igazodó építésznek alapszabály, 
hogy az egykori tizesek között nem 
ok nélkül voltak távolságok, hisz 
meggátolták a tűz elharapózódását. 
Továbbá azzal, hogy összeépülnek 
a települések, „kiszorul közülük a 
táj, megszűnnek a vadfolyósók, s 
nyakunkon a medve.”

Nem akartak dombot építeni

Az ősök logikáját tisztelve a 
település részét képező volt kol-
lektívistállókhoz tervezték meg az 
ingatlant, amelynek méretei okoz-
ták a következő kihívást. A lovarda 

funkciója ugyanis nem engedi meg 
egy nagy tömb részekre osztását, a 
robusztus építmény tájba illeszke-
dése mellett arra is fi gyelni kellett, 
hogy ez bizony jócskán meghalad-
ja egy ház vagy csűr léptékeit. Sok 
esetben lehetőség a nagy tömegű 
építmények tervezésénél, hogy be-
földelik a domboldalba és zöld tető 
kerül rá, hogy a tájba illeszkedjen. 
Ez ebben az esetben Köllő szerint 
több okból sem volt megoldás: „el-
földelni nem volt érdemes, az költ-
ségesebb lett volna. Messze van ide 
a domboldal, így először dombot 
kellett volna építeni. A zöld tetős 
megoldás ugyanakkor abbéli szán-
dékunktól is eltérített volna, hogy 
a lehető legtöbb helyi anyagot épít-
sük be az épületbe, azaz ne csak a 
kivitelezési munkálatok ára, hanem 
a tulajdonképpeni építőanyagárak 
is a helyi gazdasági körforgásban 
maradjanak.”

Erkölcsi kérdések 

„A székely kultúrtáj épségé-
nek őrzését kellett összebékíteni a 
nagy tömeggel. Gondban voltunk, 
hogy egy ilyen lebutított tömegű, 
teljesen banális, de ugyanakkor 
óriási épület mitől nem lesz zavaró 

a tájban, mígnem beugrott: ha az 
épületen átsejlik a táj, akkor talán 
feloldódik környezetében. Így kapta 
e projektünk az átlátszó formagya-
korlat megnevezést” – fogalmaz az 
építész, bevallva, adott pillanatban 
erkölcsi kérdéssé vált a szakember-
csapat számára a terv: „A mára már 
közel hatezer gyerekről gondoskodó 
alapítvány s a ferencesek szegénysé-
gi fogadalma szellemében minden 
pazarlást kerülni szándékoztunk. 
Továbbá amellett, hogy részben pro 
bono dolgoztunk, ott tartottunk, 
hogy az épület karbantartását, javí-
tását is az alapítvány felnövő ácsai, 
asztalosai kell majd megoldják.”

Prototípussá válhat

Helyi anyagokat felhasználva, 
táj és építmény összhangját fi gye-
lembe véve készült el az a lovarda, 
amely most nemzetközi fórumon 
is figyelmet vívott ki. A kivite-
lező a Tig-Rad System Kft. volt. 
Vezetője, a sikeres fogathajtó és 
a Székelyföldi Lovasünnep szer-
vezője, Bajkó Tibor azóta új meg-
rendelést kapott. Benedekmezőn 
épül a szentsimoni lovarda alig 
módosított társa. Lehet, hogy pro-
totípussá fog válni, mert viszonylag 
kis költségvetéssel nagy előrelépést 
jelent a székelyföldi lovaséletben – 
vélekedett a tervező.

Új építmény – díjat hozhat, 
előrelépést jelenthet a 
székelyföldi lovas életben

▴   FOTÓ: SZIGETI  VAJK ISTVÁN

P E T H Ő  M E L Á N I A

H armadik éve fesztiváljelleggel 
hirdeti a kezdetekben csak gyer-

gyószentmiklósi diákszínjátszó csapa-
toknak szervezett Iskoláink tehetségei 
elnevezésű rendezvényt az Ifi téka. Az 
idei, sorban a hetedik kiadást novem-
ber 9–10-én rendezik, az eddigieknél 
több résztvevővel – összesen hét csa-
pat mutatkozik be a Figura nagy-, illet-
ve stúdiótermében. 

Iskoláink tehetségei 

Vendégként lép színpadra a 
szászrégeni Népszínház Kemény Já-
nos Társulatának ifj úsági csoportja, 
a székelyudvarhelyi Üvegfi gurák, 
a balánbányai Vidám Retkek Szín-
játszó Csoport, hazaiként pedig a 
Sfântu Nicolae Líceum, a Fogarasy 
Mihály Általános Iskola színjátszói, 
illetve a város különböző korosz-
tályú diákszínjátszóit tömörítő Ját-

színkék és a Szín-kron csoport száll 
versenybe a vándorkupáért. A fesz-
tivál jó lehetőség ismeretségek ki-
alakítására, találkozásokra, célja to-
vábbá, hogy teret adjon a tehetségek 
megmutatkozásának. Ezek mellett a 
színészi munka jobb megismerésére 
is lehetőséget nyújt a rendezvény, 
legalábbis ami a mozgás- vagy a be-
szédtechnikát, illetve az improvizá-
ciót illeti, ezekben a tárgykörökben 
szakmai vezetéssel műhelymunkák 
fognak zajlani a két nap alatt. 

A rendezvény pénteken délután 
fél háromkor a Hargita Megyei Művé-
szeti Népiskola képzőművész szakos 
diákjainak kiállításával kezdődik, 
majd a hivatalos megnyitót követő-
en egymás után három diákszínját-
szó-csapat előadását nézheti meg a 
közönség. Slam poetry-esttel zárul 
az első nap nyilvános programja. 
Szombaton délután háromtól kez-
dődnek az előadások.

A részletes program megtalálható 
az Ifi téka Facebook-oldalán.
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Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Az Európai Unió 2019-es, Mies van der Roheról el-
nevezett, kortárs építészeti díjára jelölték a gyergyó-
szentmiklósi Larix Stúdió által tervezett építményt. 
A Böjte Csaba csíkszentsimoni gyermekotthonához 
tartozó, újonnan épített lovarda az építész szerint „át-
látszó formagyakorlat.”

Keresse a kakast! néven új játékkal lepjük meg mától 
olvasóinkat: havonta összesen négy – hetente egy-egy – 
szelvényt közlünk lapunk valamely oldalán, amelyet ki 

kell vágni, betenni egy borítékba, és a hónap végén 
beküldeni szerkesztőségünkbe. Egy borítékban tehát 

négy számozott szelvénynek kell lennie. 
A beérkezett borítékok közül egyet kisorsolunk, 

a szerencsés nyertes pedig 150 lejt nyer. 
Az első szelvényt mai lapszámunkban találják.

ÚJ JÁTÉK

KERESSÉK A KAKASOKAT!

• Egy év kihagyás után ismét diákszínjátszó-feszti-
vált szervez Gyergyószentmiklóson az Ifitéka. A hétvégi 
rendezvényen négy település hét csapata mutatkozik be. 
Előadásaik a nagyközönség számára is nyitottak, akárcsak 
a kísérőprogramok, amelyek között képzőművészeti kiállí-
tás, slam poetry-est, táncbemutató is szerepel.

Hét csapat mutatkozik be 
a Figura termeiben
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