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Folytatnák a programot
SzékelymuzSnán, mátiSfalván, énlakán dolgoznak

Közművesítés kistelepüléseken

Liszt Ferencre emlékeztek

> Megújul Tusnádfürdő ivóvíz-
hálózata. Az október 25-én megjelent 
2011/1017-es kormányhatározattal jóvá-
hagyták Tusnádfürdő város ivóvíz-ellátási 
rendszerének felújítását. Erre a beruházási 
létesítményre az 50 000-nél kevesebb lako-
sú helységek ivóvíz-ellátási és kanalizálási 
rendszerei modernizálására vonatkozó or-
szágos projekt keretében kerül sor, amely-
nek a lebonyolítója koordinátori minőség-
ben a Regionális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztérium az Országos Befektetési 
Társaság (CNI) révén. Ugyanezzel a kor-
mányhatározattal hagyták jóvá a szóban 
forgó beruházási létesítmény műszaki-

gazdasági paramétereit. Ezek szerint a be-
ruházás összértéke 7,5 millió lej, amelyből 
mintegy 5,8 millió lej építkezés–szerelés. A 
kivitelezési időtartam 13 hónap, s a beru-
házási grafikon értelmében az első eszten-
dőben tulajdonképpen csak megkezdődik 
a végrehajtás, mert arra az évre alig 150 000 
lejt irányoztak elő. A munkálatok mintegy 
15,8 kilométernyi nyomóvezeték és közel 
10,6 kilométernyi elosztóvezeték, valamint 
két, egyenként 750 m3-es és két, egyenként 
1000 m3-es tartály rehabilitálását jelentik. 
A beruházási létesítmény finanszírozására 
az Európai Tanács Fejlesztési Bankja által 
nyújtott hitelből, valamint az állami és a 

helyi költségvetésből kerül sor. A munká-
latok tényleges megkezdésének időpontja 
annak a függvénye, hogy mikor is kerül sor 
a közbeszerzésre, illetve a szerződéskötésre. 
Előreláthatólag erre lesz lehetőség az idén, 
s így 2012 végére átadhatják a beruházási 
létesítményt.

> Behajtanák a tartozásokat. Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala lakcímre, 
illetve cégszékhelyre postázott felhívás-
ban szólítja fel a nyilvántartásában adó-
hátralékkal, illetékek vagy büntetések ki 
nem fizetésével szerepelő magán- és jogi 
személyeket, hogy rendezzék pénzügyi 

elmaradásaikat, ellenkező esetben a hi-
vatal kénytelen lesz kényszer-végrehajtási 
eljárást kezdeményezni. „Intézményünk 
a www.szereda.ro oldalon teszi közzé 
azon személyek és cégek névsorát, akik 
nem törlesztették pénzügyi hátraléka-
ikat – származzanak ezek akár adóik, 
akár különböző kihágásokért kirótt bün-
tetések ki nem fizetéséből” – áll a város-
háza közleményében. Kérdéssel a hivatal 
városellenőrzési osztályához (földszint, 
21-es számú iroda), illetve az adó- és il-
letékosztályához (123, 124 vagy 125-ös 
számú irodák) fordulhatnak az érintet-
tek naponta 8.00–13.00 óra között.hí
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kétnapos ingyenes szakmai kép-
zésen vettek részt a megye kultu-
rális életében aktív szerepet válla-
ló helyi intézmények és civil szer-
vezetek képviselői. A tanfolyam 
során a Hargita megyei kulturális 
központ, a gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ, 
illetve a Hargita megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont szak-
emberei négy-négy témában tar-
tottak előadásokat.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsa 
és annak kulturális al-
intézményei a képzést 

megelőzően szakmai körúton 
mérték fel a megyében tevékeny-
kedő intézmények és civil szerve-
zetek infrastruktúráját és prog-
ramkínálatát. 

– Nagyon nagy volt az érdek-
lődés, hiszen ritkán nyílik alkalom 
a közös szakmai találkozásokra. 
A fogadó települések szívesen 
beszéltek működési mechaniz-
musukról – mondta az út során 
gyűjtött tapasztalatairól Ferencz 
Angéla, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ igazgatója.

Az ingyenes tanfolyamra a csíki 
régióból 35 személy jelentkezett, 
az előadásokat október 20-án és 

27-én tartották a csíkszeredai kul-
turális központ székhelyén. A kétna-
pos képzést Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson is megszer-
vezik, „hozzáférhetőbbé téve ezáltal 
a tudást az említett régiókban dol-
gozóknak is” – mondta az igazgató. 
Bár ezek informális képzések, vagyis 
nem biztosítanak akkreditált diplo-
mát, Ferencz Angéla igazgató úgy 
gondolja, a rendszeres találkozások 
kimondottan fontosak, hiszen sok 
kulturális esemény zajlik a térségben, 
de ezeknek lebonyolításához megfe-
lelő ismeretanyagra van szükség. 

A szakemberek tizenkét témá-
ban tartottak előadásokat, mint 
a rendezvényszervezés, kulturális 
intézményvezetés, jogi kérdések, 
reklám, szervezeti kommunikáció 
és sajtókapcsolatok. A tananyagot 
CD-n biztosították a hallgatók 
számára, illetve a megyei kultu-
rális központ által 2006-ban ki-
adott Kultúra–Térség–Szaktudás 
című tankönyvét is megkapta 
útravalóul minden résztvevő.  A 
tanfolyam Szárhegyen, november 
26-án ünnepélyes oklevél átadásá-
val zárul, de Hargita Megye Taná-
csa és a programban előadóként 
részt vevő szakemberek a nagy 
számú érdeklődő miatt 2012-ben 
is folytatni szeretnék az ingyenes 
képzéseket.  

Kultúraszervezők képzése. Az érdeklődés okán jövőre újráznak fotó: pál bÍborka

Tegnap zárult az a rendezvény-
sorozat, amellyel születésének 
200. évfordulóján Liszt Ferenc-
re emlékeztek a csíkszeredai 
Nagy István Zene- és Képzőmű-
vészeti Szakközépiskolában. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Vörösmarty Mihály Liszt 
Ferenchez című verse 
Both Borbála tolmácsolá-

sában hangolta rá az emlékezésre 
tegnap délután azokat a diákokat 
és pedagógusokat, akik részt vet-
tek a Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen. 

Az iskola diákjai október 15-
én részt vettek Nagyváradon a 
Partiumi Keresztény Egyetem 
által szervezett, Liszt életéről 
szóló vetélkedőn. A felkészülés 
során szerzett ismereteiket osz-
tották meg tegnap társaikkal, és 
a Szabó András tanár magyará-

zatával ellátott zeneaudíció segí-
tett jobban megérteni az életrajzi 
vonatkozású előadásokat. Búzás 
Kovács Boróka Liszt fiataléveiről, 
Barabás Tamás a weimari évekről, 
Szabó István a római évekről, ta-
náruk pedig Liszt erdélyi útjairól 

beszélt. Az iskola könyvtárosa, 
Egyed Daniela által szervezett 
rendezvénysorozatot azt a 16 
pannóból álló Liszt-kiállítás zár-
ta, amelyet a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemtől 
kapott az iskola.

 fotó: csÍki zsolt

Három ivóvíz-szolgáltató rend-
szer építési munkálatai indultak 
el tegnap Hargita megye taná-
csa háromszáznál kevesebb 
lakosú települések ivóvízellátá-
sát biztosító programjában.

HN-információ

Székelymuzsna kétszázkilenc-
ven lakosával éppen csak 
teljesítette a program fel-

tételeit, amely révén 115 020 lejt 
fordít Hargita Megye Tanácsa a 
település ivóvíz-szolgáltató rend-
szerének megépítésére, amely 
3427 méter elosztóvezetéket, két 
tűzcsapot és egy utcai kutat foglal 
majd magában. A Derzs községi 
Székelymuzsnán a helyiek szerint 
az állandó vízellátás akadozott az 
utóbbi években. Zoltáni Csaba 
polgármester szerint a településen 
2006-ban indították el a közsé-
gi vízprogramot, de nehézkesen 
haladt, ezért a megyei tanács ka-
rolta fel a beruházást. Halad az út 
kövezése is, és a rendszeres posta-

szolgálat is beindult. – Több év-
tizedes gondok megoldása van 
napirenden, már csak az állandó 
orvosi szolgálatra kellene meg-
oldást találni – mondta a pol-
gármester. 

– Az ivóvíz biztosítása nagy 
előrelépés lesz a muzsnaiak szá-
mára, de hasonlóan fontos be-
ruházások folynak megyeszerte 
a villanyhálózat bővítése terü-
letén, az iskolák és kultúrházak 
felújításával is. A megyei tanács 
célja az, hogy a vidéki lakosság 
minél több civilizációs vívmány-
nak örvendhessen lakóhelyén, 
ne kelljen egyes szolgáltatáso-
kért, a városon természetesnek 
vett dolgokért utazzon – mond-
ta Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök a székelymuzsnai 
ivóvízrendszer építésének indí-
tását jelentő jelképes kapavágást 
megelőzően. 

Mátisfalván is elkezdődtek 
az ivóvízrendszer kiépítését 
célzó, 136 895 lej értékű beru-

házások. Sikerült már megvá-
sárolni Bögöz község határában 
az öt köbméteres víztartálynak 
helyet adó telket is. A telepü-
lésen létezik ugyan egy elavult 
rendszer, de korszerűtlensége 
miatt néha napokig szünetelt a 
vízellátás, az ezután lefektetett 
1500 méter fő- és 1085 méter 
elosztóvezeték 130 személynek 
fog ivóvizet biztosítani. A me-
gyei tanács által támogatott be-
ruházás jelentős terhet vesz le a 
lakosok válláról: 130 személyre 
visszaosztva a munkálat értékét 
lakosonként 10 000 lejt jelent. 
Ehhez képest csak a bekötés és a 
kötelezően felszerelendő vízóra 
árát kell megtérítsék. 

Énlakán szintén karácsonykor 
tervezik átadni azt a 135 818 lej 
értékű rendszert, amelynek épí-
tését a már meglévő és felújított 
tartály közelében forrásbefogás-
sal kezdték el. 3078 méter főve-
zetékével látná el a település 160 
lakosát.


