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Ikonokat készítenek a táborlakók Új-Kishomokon 

Tarzícius testvéré a szó 
a munka kezdete előtt 
Egyhetes országos ikonfestő tá-
bor kezdte meg munkáját hét-
főn Jószai Sándor új-kishomoki 
otthonában. A munkában hu-
szonötén vesznek részt, több-
ségük felnőtt. Akad közöttük, 
aki mindig szeretett volna ven-
ni egy ilyen képet, de sosem volt 
rá módja. Most viszont festhet 
magának. 

Az új-kishomoki ikonfestő tábor 
hallgatói falemezekre készítenek 
görögkeleti szentképeket, Jószai 
Sándor ikonfestő irányításával. 
Jószai Sándor hosszú ideje vezet 
ikonfestő tábort Szegeden és Vá-
sárhelyen is, s öt esztendővel ez-

előtt hallgatói kérésére rendezte 
meg egyhetes nyári táborát. 

- A szegedi Alsóvárosi Kultúr-
házban és a vásárhelyi Petőfi 
Sándor Művelődési Központban 
is dolgoztunk már nyaranta -
árulta el. - Ezek a helyszínek 
azonban alkalmatlannak bizo-
nyultak, hiszen a nagy melegben 
felforrósodtak a helyiségeik, s 
amúgy is a régi mártélyi ifjúsági 
tábor példája lebegett a szemem 
előtt. Ott olyan nagyszerű alko-
tók tanították a fiatalokat, mint 
Fodor József, Hézső Ferenc vagy 
Lelkes István. 

A tábor végül is az idén találta 
meg első megfelelő helyét Jószai 

Bacsa Gábornak régen is tetszettek az ikonok, ezért elhatározta, 
m e g t a n u l f e s t e n i Fotó: Gyenes Kálmán 

Sándor új-kishomoki otthoná-
ban, a természet szívében. 

Tegnap több csoportban is dol-
goztak a tábor lakói, akik közül 
egy 15 éves fiú és egy 18 éves lány 
volt a legfiatalabb. A résztvevők 
az ország minden részéről érkez-
tek és érkeznek majd a hét folya-
mán, így nem csak Szegedről és 
Vásárhelyről, s környékükről, de 
a fővárosból és Győr, valamint 
Csorna környékéről is. Az idei 
esztendő jubileumi volt, hiszen 
ötödik évébe lépett a nyári tábor, s 
ez alkalomból egy-egy bronz em-
lékplakettel lepte meg a minden 
évben jelenlévőket Jószai Sándor. 

- Először veszek részt a tábor 
munkájában - árulta el a doma-
széki Bacsa Gábor, aki mindig 
szeretett volna egy antik ikont 
magának, ám sosem sikerült vá-
sárolnia. Ezért elhatározta: ha 
máshogy nem megy, fest magá-
nak egyet. 

- Korábban egyáltalán nem 
foglalkoztam festészettel, legfel-
jebb odahaza barkácsoltam - tet-
te hozzá, miközben olyan ügye-
sen dolgozott a tűecsettel, mint-
ha mindig ezt tette volna. 

A szegedi Bradács Andrea sze-
rint nagyon izgalmas a kép meg-
alkotásának csöppet sem egysze-
rű folyamata. 

- Számomra az ikonfestés 
olyan, mint az imádság, ugyanis 
vallásos, görög katolikus vagyok, 
így a képek és hangulatok mélyen 
megérintenek - mondja a hölgy. 

S mivel az ikonfestés egyben 
lelki elmélyülést is kíván, regge-
lenként Tarzícius ferences rendi 
testvér tart rövid áhítatot a részt-
vevőknek. A régi mártélyi tábo-
rok hangulatát pedig előadások 
idézik fel a hét folyamán. 

KOROM ANDRÁS 

A homokháti alkotók pénteken mutatkoznak be Mórahalmon 

Festők igazi Paradicsoma 
Távol a város zajától, a nagy-
széksósi ökoházban lelt otthon-
ra a Homokháti Művésztelep, 
amelynek alkotói a mórahalmi 
Aranyszöm Rendezvényházban 
pénteken nyíló tárlaton mutat-
ják be munkáikat. 

A Pataki Ferenc vezetésével ala-
kult Homokháti Művészeti 
Egyesület (HÁM) másodszor 
rendezett művésztelepet Nagy-
széksóson, az 1920-as években 
épült Klebelsberg-iskola melletti 
ökoházban. Festők, szobrászok 
és grafikusok töltenek itt el 
egy-két hetet a baráti közösség-
ben. 

- Barátaim többségével együtt 
én is egész évben műteremben 
dolgozom, ezért nagyszerű lehe-
tőség a művésztelep arra, hogy a 
természetből valami visszakap-
junk. A szabad levegőn a színek 
és a fények egészen mások -
mondja Pataki Ferenc, aki sze-
rint az Alföld természeti formái, 
értékei a képzőművészetben is 
megőrizendő értékek. Készülnek 
ezért olyan képek is, amelyek a 
tájhoz kapcsolódnak, miközben 
mindenki folytathatja saját mű-
vészi programját is. Mórahalom 
önkormányzata biztosítja a mű-
vészek szállását, akik jól érzik 
magukat, kitűnő ellátást is kap-
nak, csak az alkotómunkájukra 
koncentrálhatnak. 

- Egyre többen jönnek ki hoz-
zánk, kezdenek fölfigyelni ránk a 
környékbeliek is, akik büszkék 
arra, hogy a Homokháton mű-
vésztelep alakult. A műhelyjelle-
get és a közös szellemet repre-
zentálva az itteni két hét lenyo-
mata jelenik majd meg a tárla-
tunkon, ami pénteken este nyílik 
Mórahalmon, az Aranyszöm 
Rendezvényházban, ahol a leg-
frissebb munkáinkat mutatjuk 
be - ajánlja a kiállítást Pataki 
mester, aki négy új képet festett. 

Pataki mester és kollégái az ökoház verandáján Fotó: Miskolczi Róbert 

Kettő a beéréshez, az aratáshoz 
kötődik, a másik kettő elvon-
tabb, jobban illik abba a sorozat-
ba, amin mostanában dolgozik, 
de ezekben is benne vannak a 
homokvidék rejtőző kincsei. 

Az emberek többsége a termé-
szeti képeket szereti, dilettáns 
festők ki is használják ezt, és kí-
nosan anakronisztikus munkák-
kal árasztják el már a hipermar-
keteket is. Pataki Ferencék példát 
adnak arra is, hogyan lehet ma 
pironkodás nélkül, érvényes táj-
képeket festeni. A művésztelepet 
szakmai értékeket képviselő 
szellemi-kulturális centrumnak 
szánják, amelynek kisugárzása 
hosszú távon válik majd érezhe-
tővé. 

- Nem mindegy, hogy egy alko-

tó milyen művészi társaság tag-
ja, milyen szellemiséget képvise-
lő kollégákkal dolgozik együtt -
hangsúlyozza a Kisújszállásról 
érkezett Bészabó András festő-
művész, akinek a július közepén 
nyíló szegedi nyári tárlaton is 
szerepel egy munkája. 

Minden évben meghívnak egy 
fiatal tehetséget is a telepre. Idén 
a pécsi egyetem hallgatója, Olasz 
Attila dolgozik együtt az idősebb 
mesterekkel: - Szakmai és embe-
ri szempontból is nagyon fontos 
számomra ez a lehetőség. Sok 
olyan művészt ismerhettem 
meg, akivel szellemi rokonságot 
érzek. Tíz képet készítettem, 
kettőt mutatok majd be az 
Aranyszömben nyíló tárlaton. 

H. ZS. 

E Mostantól elérhető a 24, 25, 27, 28, 33, 57, 62, 63, 88-as körzetszámú telefonokról is Kedvezményes hívásdíjak 
helyi, távolsági, mobil és nemzetközi h ívásokraHNincs csatlakozási díj H Nincs külön havi előfizetési díj 
E Nincs minimálisan megkövetelt forgalom HNincs hűségnyilatkozat H Nem kell megváltoztatnia telefonszámát, 
sem kicserélnie készülékét H Ingyenes regisztrációját követően a kedvező percdíjakhoz mindössze a 1502-es 
előhívószámot kell hívásai előtt tárcsáznia. 

Rendelje meg a 
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*CsúcsidŐn kívül: munkanapokon 18-07 óra között és hétvégén. A számlázás kapcsolási díj felszámításával, másodperc alapon történik. 

A megtakarítás összehasonlítási alapja az Invitei honlapján 2005. június 1-én közzétett Alaphang díjcsomag-árak. 


