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> Hét egyetem tanszékvezetői és általuk 
javasolt diákok mutatkoznak be egymásnak a 
Gyergyószárhegyen július 17–31. között zajló 
Képzőművészeti Egyetemek Kollokviumán, és 
alkotnak közösen, próbálnak meg kapcsolódási 
pontokat keresni tanszékeik, egyetemeik és saját 
munkásságuk működésében, folyamatában. A 
Hargita Megye Tanácsa és a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ által szervezett 
táborban született munkákat vándorkiállítás 
fogja bemutatni az összes részt vevő egyetem 

kiállítótermeiben, hogy ne csak a kollokvium 
résztvevői, hanem mindenki ismerkedhessen a 
másik intézmény, vagy esetenként diák szakmai 
törekvéseivel, ezáltal közelebb hozva őket egy-
máshoz. A részt vevő egyetemek: Egri Esterházy 
Károly Főiskola, Nyíregyházi Főiskola Vizuális 
Művészeti Kara, a Kolozsvári Képzőművésze-
ti és Design Egyetem, a Nagyváradi Partiumi 
Egyetem, a Temesvári Nyugati Egyetem Kép-
zőművészeti Tanszéke, a Teheráni (Irán) Kép-
zőművészeti Egyetem, a Taipei-i (Taiwan) 
Képzőművészeti Egyetem Szobrász Kara, Szö-
uli (Korea) Képzőművészeti Egyetem. A tábor 

zárókiállítását  2011. július 31-én, vasárnap 18 
órakor nyitja meg Siklódi Zsolt képzőművész, a 
szárhegyi szervező intézmény munkatársa.

> Székely festékesek. Tizenhat növényi 
színezésű, gyapjúból szőtt festékest mutatnak 
be ma 18 órakor, melyeket Portik Erzsébet, 
Páll Etelka és Benedek Katalin készített. Ezek 
a székely festékesek a Viski Károly által 1928-
ban közzétett Székely szőnyegek. A tárlatról 
egy kiadvány is készült, mely a festékesek tör-
ténelmi hátterét mutatja be. A festékes egyéb-
ként néhány száz évvel ezelőtt egész Székely-

földön elterjedt, sőt Erdély más területein is 
használatban volt. Legkorábbi írásos említése 
1627-ből származik. Ezeket a darabokat nem 
szőnyegként használták, hanem ágy- és asz-
talterítőként, falvédőként, mivel elkészítése 
fényűzésszámba ment. A festékesek száma 
egy család vagyoni állapotát is tükrözte. A ki-
állító Páll Etelka székely festékesei 2009 során 
az elsők között nyerték el az újonnan létreho-
zott Transylvania Authentica minősítést. A 
kiállításmegnyitót Kemendi Ágnes textilmű-
vész, kézművesmester tartja, a székely festéke-
sek októberig tekinthetők meg a múzeumban.
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A minisztériumok közötti szerdai 
ülésen kedvező döntés született: 
kezdődhet a gyergyószentmiklósi 
víz- és csatornarendszer felújítá-
sa. A 35 millió lejes beruházás ter-
vezése már elkezdődött, folytatják 
a gyilkostói modernizálást is. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Csupán a kormányhatározat 
létrejöttére kell várni, hogy 
Gyerg yószentmiklóson 

elkezdődhessen az infrastruktúra-
felújítás. A szerdai, minisztériumok 
közötti ülésen megszületett az utol-
só, ehhez szükséges jóváhagyás is – 
közölte Mezei János polgármester.

Uniós előírásoknak megfelelő 
vízház, derítőállomás kezeli majd 
a gyergyószentmiklósiak vizét, rá-
adásul 33 kilométer vízvezetéket 
és 16 kilométer csatornát fektetnek 
le a városban. A 35 millió lejes be-
ruházás révén csökkenteni lehet a 
jelenlegi, 60 százalékos vízvesztesé-

get, elkerülhetők lesznek a Maros 
szennyezéséért havonta kirótt bün-
tetések. 

A kormánytámogatás mellé 22 
százalékos önrész szükséges, ezt egy 
2009-ben felvett banki kölcsön fe-
dezi. A hitelező a Carpatica Bank, 

7,1 százalékos kamatot kell fizetni, 
de ez csak a már felhasznált pénz-
alapra vonatkozik, a kölcsönt pedig 
tíz év alatt kell törleszteni. 

Mezei szóba hozta a nemrég 
megszavazott vízárnövelést is. Mint 
mondta, az a közüzem kérésére tör-

tént, és a nagy veszteségek fedezését 
szolgálja. „Még ezzel az emeléssel is 
a második legolcsóbb vízszolgálta-
tók vagyunk az országban” – tet-
te hozzá. Arra a kérdésre, hogy a 
beruházások által csökkenő vesz-
teség maga után vonja-e a víz árá-
nak változását, elmondta, a köz-
üzemtől kevés adatot kap kézhez, 
így nem tudja a pontos választ. A 
beruházás végeztével mindenképp 
újraszámolják a vízdíjat, s ha csök-
kentés nem is lesz, úgy gondolja, 
áremelésre sem kell számítania a 
lakosságnak. 

A gyilkostói közművesítési 
munkálatok is folytatódnak, egy-
előre az elmaradt számlakifizeté-
seknek kell megtörténnie, majd a 
derítő elkészítéséhez kezd a mun-
kavállaló. A 6 millió lejes gyilkostói 
beruházásból eddig 1,5 millió áll a 
város rendelkezésére, ami a már el-
végzett munkálatokat éppen csak 
fedezni, így további kormánypén-
zek érkezését várják – tudtuk meg. 

KezdődiK A gyergyószentmiKlósi beruházás

Zöld út a csatornahálózat-fejlesztésre

Vízház Gyergyószentmiklóson. Elkerülhetők lesznek a vízveszteségek

Kerékpározók kedvében kíván 
járni a borszéki önkormányzat, 
kihasználva a sípálya adottsá-
gait és felszereltségét. A tervek 
között műfüves sípálya kiépíté-
se, turistautak kifestése, illetve 
műkorcsolyapálya is szerepel. 

B. K.

A tavaly decemberben át-
adott borszéki sípálya 
nyári hasznosítására ké-

szített megvalósíthatósági tanul-
mányt Borszék önkormányzata. 
A felvonó egy kis átalakítással, 
egy akasztórendszer beiktatásával 
lehetővé tenné, hogy kerékpáro-
kat juttasson fel a tetőre. A sípá-
lya egy részén képeznének ki az 
extrém sportnak alkalmas terepet, 
de más kerékpárutakat is kiépíte-
nének a hegyek között. A projekt 
megvalósításához minisztériumi 
támogatásra van ígéret, 400 ezer 
lejes keretből futná erre, illetve 

kerékpárkölcsönző és -szerviz lét-
rehozására – közölte Mik József 
polgármester, hozzátéve, szintén 
kormánytámogatásból turistauta-
kat alakítanak ki, itt 300 ezer lejre 
van kilátás. 

Ugyanakkor a sípálya egy ré-
szén műfüves pályát is terveznek, 
melyen speciális síléccel nyáron 
is művelhető lenne a téli sport-
ág, ennek költsége viszont elérné 
a 100 ezer eurót, keresik hozzá a 
forrást. 

„Annak ellenére, hogy tavaly 
csak szezon közepén, december 
17-én tudtuk beindítani a sípá-
lyát, kevés természetes hó hullott, 
amit ágyúzással kellett pótolni, 
olcsóbb árakat is alkalmaztunk, 
mint a többi pályák, elmondha-
tom, 40-50 ezer lej körüli nye-
reséget hozott. Terveink közt 
szerepel ezen összeg felpótolása 
költségvetési alapokból, hogy 
jövő télre mindhárom pálya ágyú-

zásához megfelelő felszerelésünk 
legyen. Gondoltunk egy műkor-
csolyapálya létrehozására is…, te-

hát vannak bőven terveink, csak 
pénz kerüljön hozzá – közölte a 
polgármester. 

borszéKi terveK

Nyáron is hasznosítanák a sípályát

művelődési Központ

Pál Levente 
az új igazgató

Új igazgatója van a gyergyó
szent miklósi művelődési Köz-
pontnak. A tisztség betöltésére 
kiírt versenyvizsgát pál levente 
nyerte meg. 

Lázár hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Hosszú ideig ideiglenes ve-
zetők irányították a mű-
velődési központot, nem-

rég azonban versenyvizsgát tar tottak 
a tisztség betöltésére. Egy személy 
jelentkezett, aki be is tölt heti a 
tisztséget. Nagy Zoltán alpolgár-
mester elmondta, Pál Leventét 
megfelelőnek tartották az igazgatói 
állás elfoglalására. A 26 éves fiatal-
ember közgazdasági végzettséggel 
rendelkezik, többéves önkéntes-
munka-tapasztalattal a háta mö-
gött. Rendkívüli ülésén a tanács is 
beleegyezését adta, hogy az új igaz-
gató elfoglalhassa székét. Pál Le-
vente elmondta, fontos céljának 
tartja az intézmény működésének 
javítását. „Közösség és kultúra a 
jövő záloga” – így fogalmazta meg 
mottóját, és hangsúlyozta, ennek 
szellemében szeretne tevékeny-
kedni. Három évre szóló mene-
dzseri szerződésének megkötésére 
hétfőn kerül majd sor. 

Pál feladatkörébe tartozik min-
den városi kulturális rendezvény 
koordinálása, a híd szerepét kell 
betöltenie a kulturális intézmények 
között, két beosztottjával pedig 
szabad kezet kap minden olyan te-
vékenységben, mely a város kulturá-
lis életének fellendítését szolgálja – 
közölte Mezei János polgármester.

A művelődési központ vezeté-
sének ügye már hosszú ideje hú-
zódik. 2009 nyaráig egy művészeti 
és egy gazdasági igazgatója volt a 
művelődési központnak Kolcsár 
Béla és Barti Tihamér személyében. 
A képviselőtestület azonban úgy 
határozott, elegendő egy vezető. 
Menesztették a két igazgatót, akik 
azonban bírósághoz fordultak az 
ügy tisztázása érdekében. A vezetői 
székért versenyvizsgát hirdettek, 
melyre egy személy jelentkezett, 
a kinevezés azonban nem történt 
meg, mivel a prefektúra megtámad-
ta a versenyvizsga-kiírást. Azóta két 
ideiglenes igazgató vezette a tevé-
kenység szervezését, intézte a köz-
pont ügyeit. 


