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Az ifj ú tehetségek felkarolása, 
baráti szóval való biztatása a 
Helikonra korábban is jellem-
ző volt, és továbbra is jellemző 
lesz – mondta el a Krónikának 
Karácsonyi Zsolt, az irodalmi 
folyóirat főszerkesztője an-
nak kapcsán, hogy a Helikon 
erdélyi fi ataloknak hirdetett 
pályázatot, amelyre április 20-
ig lehet jelentkezni.

 » KISS JUDIT

E rdélyi középiskolásoknak, egye-
temistáknak hirdetett pályázatot 
a Helikon Kulturális Egyesület 

és a Helikon folyóirat több mint har-
mincéves műhelyhagyományának 
folytatásaként. Az Amit nem lát a 
webkamera című kezdeményezés 
célja szakmai tanácsadást és meg-
jelenést biztosítani az irodalmi te-
hetségeknek a Helikon Pavilon 420 
című rovatában és a Helikon on-
line felületén. Pályázni két kategó-
riában lehet (vers, próza) publiká-
latlan művekkel, a legjobbnak ítélt 
pályaművek mindkét kategóriában 
1000, 750, illetve 500 lejes díjban 
részesülnek.

Biztató és bátorító 
a pályáztatás
Az irodalmi lap főszerkesztője, 
Karácsonyi Zsolt megkeresésünk-
re elmondta, a Helikon, de már 
lapelődje, az Utunk is fontosnak 
tartotta a tehetséggondozást. „Ez 
a fi atal szerzőkkel való állandó 
kapcsolattartásban is megnyilvá-
nult az idők folyamán. Ez a mai 
időkben sajnos nehézkesebb, 
hiszen a személyes találkozá-
sokra nincs lehetőség. A tehet-
séggondozás jó része korábban 
is a fi ataloknak szánt oldalak 
szerkesztőjén múlott, hogy ez 
működjön” – mondta Karácsonyi 
Zsolt. Hozzátette, azért időszako-
san fontos, hogy tehetségkutató 
pályázatokat hirdessenek, erre 
volt korábban is példa. „Abban 

AMIT NEM LÁT A WEBKAMERA CÍMMEL HIRDETETT PÁLYÁZATOT PÁLYAKEZDŐKNEK AZ IRODALMI FOLYÓIRAT

Felkarolja az ifj ú tehetségeket a Helikon

 » „Az elmúlt 
tíz évben az 
volt tapasztal-
ható, hogy 3-4 
évente újabb 
lendületet kap az 
erdélyi magyar 
irodalom, szép 
számmal jelent-
keznek az első 
kötetesek.”

bízunk, hogy az új tehetségek eb-
ből bátorságot merítenek, hiszen 
sokan vannak, akik bizonytalanok, 
hogy egyáltalán merjenek-e szöve-
get küldeni egy irodalmi lapnak. 
Gyakorta előfordul, hogy a fi atalok 
megkérdezik: küldhetnek-e szöve-
get, és a szerkesztő erre azt feleli, 
hogy igen” – mondta a főszerkesz-
tő. Arra is kitért, egy ilyen pályázat 
biztató és bátorságra okot adó, és 
szerencsére vannak tehetséges fi a-
tal szerzők. „Az elmúlt tíz évben az 
volt tapasztalható, hogy 3-4 éven-

te újabb lendületet kap az erdélyi 
magyar irodalom, szép számmal 
jelentkeznek az első kötetesek. Az 
utánpótlással tehát jelenleg nincs 
gond, de ahhoz, hogy ne legyen 
gond a továbbiakban sem, ilyen 
pályázatokra is szükség van” – 
mondta a főszerkesztő. Mint fogal-
mazott, az ifj ú tehetségek felkaro-
lása, baráti szóval való biztatása 
a Helikonra korábban is jellemző 
volt, és továbbra is jellemző lesz, 
és ez Erdély-szerte működik. „En-
nek is köszönhető, erős, jó szerzők 

jelennek meg folyamatosan az itte-
ni irodalmi prérin” – mondta Kará-
csonyi Zsolt.

Vers és próza
Az Amit nem lát a webkamera 
pályázatra vers vagy próza kate-
góriában lehet jelentkezni, vers 
kategóriában összesen 3, próza ka-
tegóriában összesen 2, eddig pub-
likálatlan pályaművel. Internetes 
felületen, közösségi oldalakon (Fa-
cebook vagy Instagram) való közlés 
is publikációnak minősül – ame-
lyek összterjedelme nem haladhatja 
meg a 30 000 leütést, szóközökkel 
együtt. A pályázat kizárólag erdélyi 
(romániai magyar) származású pá-
lyakezdő szerzőknek szól, akik még 
nem rendelkeznek önálló kötettel, 
illetve akik 2021 januárjában még 
nem töltötték be 22. életévüket.

A pályaműveket .doc vagy .docx 
dokumentum formájában, csatolt 
fájlként a helikonpalyazatok@
gmail.com címre várják a Helikon 
szerkesztői csapatából kikerülő zsű-
ritagok 2021. április 20-ig. A bekül-
dött e-mail tárgyában jelezni kell 
a pályázat kategóriáját (vers vagy 
próza). A zsűri mindkét kategóriát 
külön-külön díjazza. A pályázat jeli-
gés, ehhez mérten a jelentkezőknek 
egy külön dokumentumban mellé-
kelniük kell a jelige feloldását. A jel-
igének szerepelnie kell a beküldött 
pályaművek fájlnevében, illetve a 
művek címe fölött. A pályázók neve 
semmiképp ne jelenjen meg a pá-
lyaműveket tartalmazó dokumen-
tumban vagy annak fájlnevében. A 
díjazottaknak továbbá lehetőségük 
nyílik részt venni a Helikon által 
szervezett eseményeken, díjnyer-
tes pályaműveik a Helikon Pavilon 
420 című rovatában lesznek olvas-
hatók, a színvonalasabbnak tartott 
pályaműveknek pedig külön rova-
tot biztosít a Helikon online felüle-
tén. A pályázat eredményéről a díja-
zottak, illetve a színvonalasabbnak 
talált pályaművek szerzői e-mailben 
értesítést kapnak 2021. május 30-ig. 
Amennyiben lehetőség nyílik rá, 
egy felolvasással egybekötött díjki-
osztóra is sor kerül.

Filmalkotó táborba hívja a fi atalokat Parajdra a Filmtett Egyesület

Parajdi fi lmalkotó táborba hívja a fi lmkészítés iránt érdeklődő Kárpát-medencei fi atalokat 
a kolozsvári Filmtett Egyesület. Az egyesület közölte, a szervezők úgy látják, hogy az idén 
szigorú óvintézkedések mellett megtartható a 18. nyári fi lmalkotó műhelymunka. A tábor-

ba jelentkezőktől negatív koronavírustesztet vagy oltási igazolást kérnek. A július 12. és 
23. közötti időszakra tervezett workshop szerkezete idén is egy miniatűr fi lmgyáréhoz fog 
hasonlítani. A résztvevők forgatókönyvíró-rendező, animációs fi lmkészítő, rendezőasz-
szisztens, operatőr, vágó, hangmester, gyártásvezető-producer vagy színész csoportban 
indítják az alkotótábort, majd stábokba szerveződve fognak dolgozni kisjáték- vagy animá-
ciós fi lmeken. Az alkotói és tanulási folyamatot idén is elismert magyar fi lmesek segítik. A 
műhelymunkára április 20-án éjfélig lehet jelentkezni. A részletes pályázati felhívás, illetve 
a jelentkezési űrlap a Filmtettworkshop.ro oldalon érhető el. A résztvevők listáját mentoraik 
fogják összeállítani a beérkező pályázatok alapján.

A július 12. és 23. közötti időszakra tervezett műhelymunka szerkezete idén is 
egy miniatűr fi lmgyáréhoz fog hasonlítani

 » GERGELY IMRE

Tájház és malommúzeum létesül 
Gyergyóditróban, miután külön-

leges adományt kapott a település 
önkormányzata: egy autentikus la-
kóház került a birtokukba egy vállal-
kozás jóvoltából. Az épületet tájház-
ként építik újjá, és az egykori malom 
épületével együtt őrzi majd a helyi 
értékeket, és kínál látványosságot a 
helyieknek és vendégeknek.

„Elköltöztetett” épület
Az épület, amelyben tájházat lé-
tesítenek, pár hete még a Remete 
irányába vezető út mellett állt egy 
udvaron. A telek szomszédos a 
Ditrói Pékség üzemével, amelynek 
a párhuzamos mellékutcában volt 

a kapuja. Nagyobb teherautók szá-
mára azonban nehézkes a gyárba 
eljutni, ezért vásárolta meg a cégve-
zető a főútra nyíló ingatlant, hogy 
majd ott új bejáratot nyit a gyárhoz. 
Az egyébként jó állapotú, hagyo-
mányos ház bontásra várt, hogy 
helyet adjon a bejárónak. „Amikor 
a bontási engedélyért folyamodott 
a cégvezető, akkor merült fel a kér-
dés, hogy mi legyen a sorsa az épü-
letnek. Mondtam a vállalkozónak, 
hogy ha úgy gondolja, hogy a község 
számára felajánlaná, akkor szívesen 
fogadnánk, ő pedig azonnal nekünk 
adományozta a házat” – mondta 
el Puskás Elemér polgármester. Az 
épületet egy szakcég lebontotta, 
elszállították, és a tavasz folyamán 
felépítik úgy helyén, a régi malom 

mellett. Tájházat működtetnek itt a 
tervek szerint, és a következő idő-
szakban gyűjtésbe kezdenek a köz-
ségben. Sok olyan tárgyat őriznek 
még az emberek, amelynek már táj-
házban lenne a helye, és akadnak 
olyan gyűjtők, akiknek birtokában 
számos ideillő bútor, eszköz van, 
ezeket átadnák a tájház számára – 
fejtette ki Puskás.

Újra működni fog a malom
A ditrói önkormányzat a múlt év-
ben vásárolta meg az egykori ma-
lom épületét azzal a céllal, hogy 
ezt az ipartörténeti emléket meg-
mentsék. Az ingatlant jelenleg 
mérik fel, szakemberek vizsgálják, 
hogy milyen javításokra van szük-
ség. Itt malommúzeumot hoznak 

létre, amely az udvaron felépülő 
tájházzal együtt alkot majd látvá-
nyosságot. Amint a polgármester 
elmondta, régen egy gőzgép haj-
totta a malmot és a szomszédos 
fűrészüzemet. A működtetéséhez 
szükséges vizet a közeli patakból 
a föld alatt, fából készült csöveken 
vezették a géphez az építők. A csö-
vek már több évtizede használaton 
kívül vannak (a malom későbbi 
időszakában villanymotorral he-
lyettesítették a gőzgépet), de most 
is léteznek. A község önkormányza-
tának szándéka az, hogy a keresnek 
egy megfelelő, biztonságosan hasz-
nálható gőzgépet, és bemutató jel-
leggel újra működőképessé teszik a 
malmot. A munkálatok hamarosan 
elkezdődnek. 

Tájházat és malommúzeumot létesítenek Gyergyóditróban

 » Malommú-
zeumot hoznak 
létre, amely az 
udvaron felépülő 
tájházzal együtt 
alkot majd látvá-
nyosságot. 
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