
A Szent Erzsébet búcsú másnap-
ján kulturális műsorra hívták 

meg a fennjáró lakókat, az ágyhoz 
kötöttek pedig a szobájukban lé-
vő hangszórók által részesültek a 
nagyteremben zajló ünnepségből. 
Dr. Kiss Gabriella szakmai vezető kö-
szöntőjében Szent Erzsébet életéről 
szólt: „A mindennapokban nagyon 
fontos Szent Erzsébet lelkületét kö-
vetni. Elgondolkodni azon, hogy tu-
dunk-e adakozókká válni, segíteni a 
rászorulóknak, egymáshoz tudunk-e 
szeretettel fordulni.” A kulturális él-
ményt a Németországból egy évre 
önkéntesként hazaszerződött reme-
tei származású Scheubeck Szeréna 
lelkigondozó jóvoltából kapták az 
otthon lakói.

A kedd délutáni programon Böjte 
atya remetei és szárhegyi otthonából 
érkezett gyerekek énekkel, tánccal, 
verssel, mesével köszöntötték az ott-
hon lakóit. Felléptek a remetei Inde-
penDance Táncegyesület és Sport Klub 
táncosai, illetve a remetei dalkör népes 
csoportja. A vendégek ajándékát az 
otthon Pacsirta kórusa dallal köszönte, 
illetve személyre szabott fi gyelmesség-
gel is készültek a szervezők.

A Szent Erzsébet-napok prog-
ramjában kiemelt helyet kapott az 
élménynyújtás. Az egymásnak aján-
dékozott idő fontosságára hívják fel 
a fi gyelmet. „Egész nap nyitva van 
az otthon ajtaja, az időseink várják 
a látogatókat egy beszélgetésre, egy 
társasjátékozásra, akár kézműves-
kedésre is” – mondta Kiss Gabriella, 
látogatásra biztatva a város lakóit.
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Hathat az Architektúra 6.
 Szakadék az építészek és nem építészek között

A gyergyószentmiklósi Miron 
Cristea sétálóutcában te-
kinthetők meg vasárnapig 

hat megye utóbbi két évének leg-
jobb építészeti megvalósításai. A 
fotókiállítás Brassó, Kovászna, Har-
gita, Maros, Szeben és Vâlcea me-
gye kortárs építészetét szemlélteti, 
olyan objektumokat, melyek az Ar-
chitektúra 6. nevet viselő regionális 
építészeti biennálén szerepeltek, 
többségük díjazott vagy díjra jelölt.

Az építészet ünnepe

A tegnapi kiállításmegnyitón Răz-
van Dracea építész, a Romániai 
Építészkamara Brassó, Hargita és 
Kovászna megyei fi ókszervezetének 
elnöke elmondta: ez az építészet 
ünnepe Gyergyószentmiklóson. A 
város szívében kiállított alkotások a 
jelenről szólnak, és arról, hogy en-
nek a térségnek az építészei közis-
mertek és elismertek a szakmában 
országszinten. Ez a világörökség 
éve, az alkotások egy része pedig az 
épített örökség megőrzéséről, élet-
ben tartásáról mesél. Minél több 
embernek látnia kell ezt – véleke-

dett az építészkamara regionális 
elnöke.

Körtefa felesel a kortárs 
építészetnek

A kiállított pannókon több díjnyer-
tes alkotást is láthattak a gyergyói-
ak, így egy csomafalvi portát is, 
melyen Nagy Árpád pályakezdő 
építész ötvözte a régit az újjal. Kér-
désünkre elmondta: hiszi, hogy 
megfér egymás mellett a hagyomá-
nyos és a modern, a két rész találko-
zását nyomatékosítja esetében az az 
öreg körtefa is, melyet, bár nagyap-
ja arra biztatta, nem vágott ki, hogy 
az idő telését és folytonosságát így 
is szimbolizálja. Nagy Árpád szá-
mára az értékmentés mellett jelen-
tős szerepe volt annak, hogy helyi 

anyagokat használjon, helyi mes-
terembereket foglalkoztasson háza 
elkészítésekor. 

A gyergyószentmiklósi kiállítás 
házigazdája, a Larix Stúdió veze-
tője, Köllő Miklós is szólt a közön-
séghez. Elmondta, bár a szakma 
értékeli a hagyománytartás mel-
lett az újszerű, merész megfogal-
mazásokat, ez kevésbé jellemző a 
nem építészekre. Így jelenleg van 
a két tábor között egy szakadék, 
melynek megszűnésére hathat 
az Architektúra 6. Kérdésünkre 
elmondta: a hagyományos és mo-
dern ötvözése jó ízléssel és mér-
tékkel történhet csak, olyan építé-
szek által, akik ismerik pontosan 
ennek a kultúrtájnak az értékét, 
olyant terveznek, ami részévé vá-
lik a természeti környezetnek.

Vasárnapig még megtekinthető 
az építészeti kiállítás
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A Szent Erzsébet Öregotthon-
ban dallal is ajándékoztak
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Szent Erzsébet lelkületét követve

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• A hagyomány és az innováció jól megfér egymás 
mellett, az építészszakma szerint elismerésre, díjra 
érdemes. Ez jellemzi a székelyföldi kortárs építésze-
tet akkor is, ha sokaknak még nehéz ezt elfogadni. 
A megbarátkozást szolgálja az Architektúra 6. ván-
dorkiállítás is.

• Szent Erzsébet napokat tartanak a gyergyószentmik-
lósi Szent Erzsébet Öregotthonban. Az első alkalommal 
szervezett rendezvény keretében gyergyószéki gyere-
kek és felnőttek ajándékozták meg az otthon lakóit.

B A L Á Z S  K A T A L I N

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

Makettezés, fotózás

A kiállítás megtekintése mellett interaktív része is van a rendezvénynek: makettkészítés-
re és fotózásra is sor kerül szombaton. A sepsiszentgyörgyi Cora Dumitrescu 8 és 12 éves 
kor közti gyermekeket vár makettezésre szombaton 10 órától a Szent István plébánián, 
Andrei Mărgulescu, a bukaresti Ion Mincu építészeti egyetem munkatársa pedig 12 
órától építészet-fényképező akcióra hívja a fotózást kedvelőket. Ennek résztvevői a kiál-
lítás helyszínéről, a sétálóutcából elindulva az elhanyagoltabb városrészekre is eljutva 
bejárják Gyergyószentmiklóst, és fényképek készülnek mindarról, amit építész szemmel 
fontosnak tartanak.

ELŐFIZETÉSÉRT HÁZHOZ MEGYÜNK
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy továbbra is megvan a lehetőség

az előfizetésre a Székelyhon Gyergyói Hírlapra utánajárás nélkül, 
otthonról is. Az előfizetésért hívja a 0726–720271-es telefonszámot 

naponta 8 és 16 óra között.
Munkatársunk házhoz megy, és felveszi az előfizetést.

Gyermekeknek gyűjt a Vöröskereszt
A játékot termő fa megnevezéssel karitatív akciót hirdet a Vöröskereszt 
gyergyószentmiklósi szervezete. Rászoruló családok gyerekei számára 
gyűjtenek játékokat, tanszereket. Az adakozni vágyók november 24-én 
juttathatják el felajánlásukat a város központi parkjában kialakított 

gyűjtőpontra. Kérik a kezdeményezésük iránt érdeklődőket, hogy jó 
állapotú kellékeket adakozzanak, olyanokat, amik valóban hasznosak 
lehetnek az óvodás-, kisiskolás korú megajándékozottaknak. „Csak 
olyasmit, aminek önök is örülnének gyermekszemmel” – hívják fel a 
figyelmet. A kijelölt fa alatt 9-től 17 óráig fogadják a felajánlásokat. To-
vábbi információkkal a crr.gheorgheni@gmail.com e-mail-címen vagy a 
0743–044567-es telefonszámon szolgálnak.
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