
CSENGEK

Ez év tavaszán a csengerl önkormányzat felkérte a MAG-HÁZ 
BT-t, hogy a MAKONA és aTRISKELL Kft munkájához kapcso
lódva készítse el a városközpont kertépítészeti terveit. (A 
beépítési tervet és néhány épület tervét 1991/3. számunkban 
mutattuk be -  szerk.) A nyár közepére megtörtént a Hősök 
terének áttervezése, szeptemberre pedig elkészülteka Petőfi tér, 
az Ady Endre utca és a Rákóczi utca tervei is. A telepítési és 
parképítési munkákat még idén ősszel elkezdjük.

Csengerben a Hősök terén áll az első és második világháború 
halottainak emlékműve. Itt ünnepli a város az újkenyér 
ünnepét, államalapításunkat és október 23-át. Mindkét ünnep 
a megmérettetés ünnepe. Megmérettetik egy nép egészéves 
munkája, megmérettetik egy nép szellemi, lelki tartása.

Augusztus 20-án az oroszlán átlép a szűzbe, október 23-án 
a mérleg -  a sárkány -  a skorpióba ér. A csengeri Hősök tere 
sárkányos tér lesz. A sárkány barlangjából elöbújik (föld), 
pikkelyes testét végig nyalja (víz) és tüzet okád (tűz).

Nyár végén a sárkány elragadja a királylányt (a szüzet) és 
földalatti várába rejti. A szűz a mag. a búzamag. Az élet magját 
a sárkány védi a téli fagyoktól. Majd a sárkány szárnyra kap 
(levegő). Mikor a földtől elrugaszkodik hátára veszi a hősöket és 
felrepíti őket az égbe. A hősök vére magvetés — búzamag — az 
égben, a szellem világában.

A sárkány teste a burkolatból nő ki. Bal első lába mereven 
nyúl előre -  a térre vezető úton -  keresi az elveszett Életfát. 
Másik három iába az Ég csillagain tapos -  levendulán, vadró
zsán. Éles körmei a borbolya tüskéi. Farka felhajtja az égre a 
felkelő Napot az évkörben elsőnek nyíló sárga jázmin képében. 
Tüzet okádó szája, piros nyelve -  a piros borbolya -  még az 
Égen tartja a már lenyugodni készülő Napot — az ősszel virító 
aranykőrist. Mül^ r Krisztina

EKLER DEZSŐ építészeti műveit bemutató kiállítás volt 
március 9 és 20 között Szombathelyen a Berzsenyi 
Dániel megyei könyvtárban a könyvtár és a szombathelyi 
Narancs klub közös rendezésében. A kiállítást dr Gonda 
György nyitotta meg. A  katalógus a kiállított rajzokból és 
fényképekből ad válogatást és közli Birkás Ákos festő
művész Ekler Dezsővel folytatott beszélgetését és az 
építész munkásságát ismertető adatokat.
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