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Románia legmodernebb 
kulturális és ifjúsági köz-
pontját szeretné felépíteni 
Sepsiszentgyörgyön a város 
önkormányzata a Kovászna 
megyei önkormányzattal és 
a Sapientia Alapítvánnyal 
társulva. A központot az 
évek óta omladozó Bodok 
Szálloda és a körülötte lévő 
épületegyüttesek helyére 
tervezik.

 » BÍRÓ BLANKA

A z ország legkorszerűbb ifj ú-
sági és művészeti központ-
ja épül meg Sepsiszent-

györgyön a város történetének 
legnagyobb beruházása révén, 
az épületegyüttest a belvárosi 
Bodok Szálló helyére tervezik. 
Antal Árpád polgármester, Tamás 
Sándor, a Kovászna Megyei Ta-
nács elnöke és Kató Béla, az Er-
délyi Református Egyházkerület 
püspöke, a Sapientia Alapítvány 
elnöke rendkívüli sajtótájékozta-
tó keretében jelentette be a hét-
végén, hogy az általuk képviselt 
intézmények társulnak a nagy-
szabású projekt megvalósítására. 
A kulturális és ifj úsági központot 
az évek óta omladozó szálloda és 
a körülötte lévő épületegyüttesek 
helyére tervezik. Az épületben a 
városi és megyei önkormányzatok 
fenntartásában működő kulturá-
lis intézmények – a Tamási Áron 
Színház, a Cimborák Bábszínház, 
az M Studio Mozgásszínház, a 
Bod Péter Megyei Könyvtár, az Er-
délyi Művészeti Központ (Eműk) 
– kapnak helyet, és az ország leg-
korszerűbb, legjobb akusztikával 
rendelkező hangversenytermét is 

SEPSISZENTGYÖRGYÖN ÉPÜL AZ ORSZÁG LEGKORSZERŰBB KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONTJA

Összerdélyi feladatot vállal Háromszék

A Sepsiszentgyörgy központjában álló Bodok Szálloda helyére tervezik a korszerű kulturális teret

 » Az épület-
ben a kulturális 
intézmények 
– a Tamási Áron 
Színház, a Cim-
borák Bábszín-
ház, az M Studio 
Mozgásszínház, 
a Bod Péter 
Megyei Könyvtár, 
az Erdélyi Mű-
vészeti Központ 
(Eműk) – kapnak 
helyet.

ide tervezik. A központ olyan kul-
turális tere lesz a városnak, ahol a 
középiskolások minőségi szabad-
időt tölthetnek el. Elindították a 
belváros átalakítására vonatko-
zó városrendezési tervet, a há-
rom intézmény közötti társulási 
szándékot a napokban közvitára 
bocsátják, majd két hónap múlva 
lehet a két önkormányzat elé ter-
jeszteni – mondta Antal Árpád. A 
koncepciót az a budapesti csapat 
állítja össze, amely többek között 
a budapesti Művészetek Palotáját 

is tervezte. Ezt március 14-én mu-
tatják be a Háromszék Táncstúdi-
óban. A becslések szerint a kivi-
telezési terv egy év alatt készül el, 
majd további két év alatt épül meg 
a központ, tehát 2024-ben adják 
át. Sepsiszentgyörgy, Háromszék 
nemcsak helyi, megyei szintű, ha-
nem székelyföldi, összerdélyi fel-
adatokat is vállal, ennek példája 
az Eműk, a szórványprogram, de 
a kultúra, a sport és a közösség-
építés más területein is vannak a 
térségen túlmutató kezdeményezé-

sek – mondta Tamás Sándor, aki a 
hármas együttműködésben létrejö-
vő intézményt is idesorolta. „Fon-
tos, hogy mindenki a magáénak 
érezze a központot, támogassuk, 
dolgozzunk érte, majd használjuk. 
Ez egy olyan beruházás, amilyen 
még nem volt, és nem tudom, még 
mikor lehet” – mondta Kató Béla. 
Rámutatott, egy ilyen mérvű intéz-
ménynek a város központjában a 
helye, nem kell sajnálni a Bodok 
Szállót, hiszen tízszeres értéket kap 
vissza helyette a város. Emlékez-
tetett, az önkormányzat többször 
meghirdette, kereste a befektetőt a 
hotel felújítására, ám mivel az nem 
felel meg a jelenlegi előírásoknak, 
nem akadt jelentkező, aki vállalta 
volna a hatalmas beruházást. Antal 
Árpád a gondolatmenetet folytatva 
hozzáfűzte, a kommunizmus alatt a 
város sok értékes épületét lebontot-
ták, olyanokat építettek helyettük, 
amelyekkel a város lakossága nem 
tudott azonosulni, most olyan léte-
sítményt terveznek, amely „irányt 
szab, minket képvisel”. A püspök 
arról is beszámolt, hogy Sepsiszent-
györgy lesz a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem (EMTE) ne-
gyedik központja. A már jelenleg is 
itt működő agronómia szak mellett 
ősztől itt indul az erdészmérnöki 
szak, és itt készítik elő a testne-
velés szak indítását is. Elmondta, 
a városban megvásároltak egy 12 
hektáros területet, oda fogják felé-
píteni a Sapientia sepsiszentgyörgyi 
campusát. Kijelentette: sok szó esik 
manapság a fi atalság elvándorlásá-
ról, de nem is lehet elvárni, hogy a 
fi atalok ne menjenek el, vagy hogy 
ha már elmentek, jöjjenek haza, 
ha nem ajánlanak számukra vonzó 
körülményeket a szülőföldjükön. 
Hozzátette: a Sepsiszentgyörgyre 
tervezett létesítmények a fi atalok 
helyben tartását célozzák.
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 » K. J. 

A magyar széppróza napján, február 
18-án 18 órakor a kézdivásárhelyi 

Vigadó Művelődési Ház dísztermében 

mutatják be Borcsa Imola novellás-
kötetét. A szerző Kézdivásárhelyen 
élő fi atal író, akinek első kötete Mag-
nebéhat címmel a budapesti Napkút 
és a kolozsvári Erdélyi Híradó közös 
kiadásában januárban jelent meg. 
A novelláskötetet bemutatja és a szer-
zővel beszélget Ferencz Éva tanárnő, 
közreműködik Kolcsár József sepsi-
szentgyörgyi színművész. „Borcsa 
Imola első könyve egy nagyon érdekes 
író jelentkezése. A pályakezdés min-
dig izgalmas dolog, mindig különös 
fi gyelmet érdemel: új hang köszön-e 
be, új szem fi gyel-e, árad-e a friss 
levegő a sorok közül? Borcsa Imola 
könyve úgy felel meg, hogy az olvasó-
ra hagyja a válaszadást, miközben azt 
is fi gyeli rajtunk, míg olvasunk, hogy 
átengedjük-e magunkat annak, amit 
olyan önfeledten szeretünk hallgatni 
és továbbadni: a pletykának” – írta a 
kötetről Antal Balázs író, költő, szer-
kesztő. A magyar széppróza napját a 
Magyar Írószövetség kezdeményezé-
sére 2018 óta ünneplik február 18-án, 
Jókai Mór születésnapján. Szintén az 

írószövetség kezdeményezésére az 
első alkalommal 1964. április 11-én 
megünnepelt magyar költészet napja 
jelentősen hozzájárult a verskultúra 
fejlődéséhez, a költészet társadalmi 
megbecsüléséhez. A Magyar Írószö-
vetség indítványozta annak idején 
a magyar dráma napját is, amelyet 
1984 óta ünnepelnek szeptember 
21-én, Az ember tragédiája ősbemu-
tatójának évfordulóján. Jókai Mór 
születésnapja azért alkalmas a próza 
ünnepének a megrendezésére, mert 
írói életműve mai napig a magyar 
irodalom egyik legnagyobb, megke-
rülhetetlen teljesítménye, regényíró-
ként is máig megőrizte jelentőségét 
a nemzeti irodalomban, komolyan 
hozzájárul történelmi önismeretünk-
höz és identitásunk megőrzéséhez – 
olvasható a Magyarszépprózanapja.
hu-n. 2020-ban a Magyar Írószövet-
ség, a Petőfi  Irodalmi Múzeum és a 
Petőfi  Irodalmi Ügynökség szakmai 
irányításával közel száz rendezvény 
zajlik Magyarországon és a határon túl 
február 16-tól 28-ig.

Borcsa Imola kötetét mutatják be a magyar széppróza napján
 » A szerző fi -

atal író, akinek 
első kötete Mag-
nebéhat címmel 
jelent meg.

Kiállítás Borsos 
Miklós emlékére

A nagyszebeni születésű Borsos 
Miklós (1906–1990) munkássága 

előtt tiszteleg az Origó a végtelen-
ben című emlékkiállítás, amely 
holnap nyílik meg Budapesten az 
Országos Széchényi Könyvtárban. 
A tárlaton a rajzok és könyvilluszt-
rációk mellett látható lesz a Magyar 
Nemzeti Galéria által őrzött Borsos 
Miklós-érmegyűjtemény egy része, 
a Kovács Gábor Művészeti Alapít-
vány (KOGART) tulajdonát képező 
néhány kisplasztika is – közölték a 
szervezők az MTI-vel. A közlemény 
szerint kevés szobrásznak adatik 
meg, hogy az ő műve legyen minden 
út kiindulópontja, és alkotása az 
ország kellős közepének számítson. 
Borsos Miklós 0 kilométerköve ilyen 
darab, amely 1975 óta áll a budapesti 
Clark Ádám téren. A művész szobra-
ival nemcsak a galériák közönsége, 
hanem bárki találkozhat köztere-
ken, különösen a fővárosban és a 
Balaton mellett. A kiállítást április 
30-ig lehet megtekinteni az Országos 
Széchényi Könyvtárban. (K. J.)




