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> MISZ-napok Marosfőn. Filmvetí-
téssel indul ma 19 órakor a Marosfő Ifjúsági 
Szervezete által második alkalommal szer-
vezett MISZ-napok. Ezt követően karaoke-
show lesz, majd a tábor területén szervezett 
bulival zárul az első nap programja. A má-
sodik napon 10 órától kezdődik a program 
a minifoci-bajnoksággal, amit kreatív fog-
lalkozás, lábtenisz és kerékpárverseny követ. 
12 órától kincskeresés, majd asztalitenisz, 
aszfaltfestés, arcfestés, rönkvágás és traktor-

húzás következik. 16 órától kezdődik a nép-
táncest és paintball-vetélkedő, 18 órától pe-
dig kiértékelő és díjkiosztó lesz. A kétnapos 
rendezvényt tábortűz és buli zárja.

> Kiegészítők börzéje. Hagyd otthon 
pénzedet, mert itt hasznát nem veszed! mot-
tóval szervezi meg a kiegészítők börzéjét a 
Caritas gyergyószentmiklósi családsegítő 
szolgálata. Az esemény, amelyen bárki elcse-
rélheti kiegészítőit –  ékszert, bizsut, táskát, 
sálat, hajpántot, pénztárcát, kalapot, kar-
órát, brosstűt, csatot, neszesszert, körömlak-

kot, kisebb dísztárgyakat, gyertyatartókat, 
gyertyákat – ma 12 óra 35 perckor kezdődik 
a családsegítő szolgálat irodájában. A rész-
vétel ingyenes, a cserebere egyezség tárgyát 
képezi.

> Simon Szabolcs festőművész kiállítá-
sa a Pro Art Galériában. Ma 18 órai kezdet-
tel lesz a megnyitója Simon Szabolcs Buda-
pesten élő gyergyószentmiklósi festőművész 
Üzenet haza című kiállításának. A tárlatot 
megnyitja és a művész munkásságát méltatja 
Balázs József festőművész. 

> Halálos motorbaleset. Egy 45 éves 
magyarországi férfi veszítette életét tegnap 
a Gyergyószentmiklós és Gyilkostó közötti 
útszakaszon. A motoros egy éles kanyarban 
áthajtott a szembejövő sávra, és frontálisan 
ütközött egy szabályosan közlekedő haszon-
járművel. Az ütközés következtében a férfi 
szörnyethalt. Gheorghe Filip rendőrségi 
szóvivő közleménye szerint a rendőrök nem 
zárják ki annak a lehetőségét, hogy a bal-
eset egészségi okokból történt, ugyanis az 
elhunyt hozzátartozói szerint tegnap reggel 
mellkasi fájdalmakra panaszkodott.

Körkép

Végéhez közeledik a július 17–31. 
között harmadik alkalommal meg
szervezett Képzőművészeti Egye
temek Kollokviuma. A Gyergyó
szárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ és a Hargita Megye Ta
nácsa által harmadik alkalommal 
megszervezett táborozáson hét 
egyetem diákjai alkottak közösen 
két hétig; a táborozás fő célkitű
zése képzőművészeti egyetemek 
közelítése egymáshoz, egymás 
megismerése, kapcsolatok építé
se,  eszmecserék, a közös munka 
örömének megtapasztalása.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Rengeteg új dolgot fedez-
tem fel, mert mindenki 
más taníttatásban ré-

szesül, és mindenkitől lehet tanulni 
valamit” – összegezte tapasztalatait a 
Hargita Népe kérdésére Piszman Lilla, 
az egri Esterházy Károly Főiskola hall-
gatója, kifejtve, annyira jól érzi magát a 
szárhegyi táborban, hogy szívesen ma-
radna még. Mint mondta, különösen 
hasznosnak találta az esti előadásokat, 
amikor különféle egyetemek tanszékei 
és diákjai mutatkoztak be. Másrészt 
annak is örül, hogy a főiskolája őt je-
lölte ki, két másik társa mellett, a tá-
borozásra, hiszen korábban már több 
magyarországi képzőművész felhívta 

rá a figyelmét: „Ha lehetősége adódik 
rá, ki ne hagyja a szárhegyi alkotótá-
borozást.” Egyébként a romániai és 
magyarországi egyetemek mellett taj-
vani, iráni és dél-koreai diákok is részt 
vettek a táborban.

Mindenki hozta a kultúráját
„Ide mindenki hozza a saját kultú-

ráját, sajátos képzőművészeti felfogá-
sát és hozzáállását, amivel mindenki 
közvetlenül szembesülhet” – fejtette 
ki lapunk kérdésére Kolozsi Tibor 
szobrászművész. A kolozsvári Képző-
művészeti és Formatervezői Egyetem 
tanára arra is kitért, hogy az ilyen kö-
zegben való közös alkotás, esténkénti 
eszmecsere építő jellegű és nagyon 
hasznos a diákok fejlődésében.

A Lázár-kastély udvarán egyéb-
ként a korábbi táborokból már is-
mert kép fogadott: a Kapubástya 
mellett szobrásznövendékek rönk-
fákból „bontották ki” a bennük rejlő 
művészeti értéket; a festők, grafikusok 
pedig a délnyugati bástya hűvös ter-
meibe visszavonulva alkottak. A tá-
borozás idején egyébként a délelőtti és 
délutáni órákban tanáraik felügyelete 
mellett alkottak a világ különböző tá-
jairól érkezett képzőművész hallgatók, 
esténként pedig a Scola-vendégház 
ebédlőjében összegyűlve ismerked-
hettek a különféle egyetemek min-
dennapjaival és alkotóival.

Esti eszmecserék konklúziói
Siklódi Zsolt képzőművész, az 

alkotóközpont művészeti vezetője 
elmondta, hogy a kötelező nyári 
gyakorlatok továbbgondolásából 
létrejött táborozáson igencsak 
hasz nos tapasztalatokat gyűjthet-
tek a résztvevők, hiszen munká-
ikat több tanár is véleményez-
hette, adhatott hasznos tippeket, 
tanácsokat. Az esti előadásokon 
pedig olyan érdekes észrevételek 
fogalmazódtak meg, mint például 
az, hogy az európai bolognai rend-
szerbe illeszkedő egyetemeken az 
utóbbi években háttérbe szorult a 
rajzoktatás, ezzel szemben pedig 
az iráni egyetemeken a gyakorlati 
rajzoktatásra igen nagy hangsúlyt 
fektetnek. De különös látásmódot 
hoztak a távol-keleti egyetemek ta-
nulói és tanárai is. A táborban szü-
letett alkotásokat vándorkiállításon 
mutatják be a részt vevő egyetemek 
kiállítótermeiben, hogy ne csak 
a kollokvium résztvevői, hanem 
mindenki megismerkedhessen a 
másik intézmény, vagy esetenként 
diák szakmai törekvéseivel, ezáltal 
közelebb hozva őket egymáshoz. A 
táborozás zárótárlata július 30-án 
18 órától lesz a Lázár-kastély kiál-
lítótermeiben, megnyitja Siklódi 
Zsolt képzőművész, az alkotóköz-
pont művészeti vezetője.

KépzőMűvészEti EgyEtEMEK KolloKviuMa gyErgyószárhEgyEn

Szívesen maradnának még a diákok
KiMaradhat gyErgyószEntMiKlós

a rEgionális hulladéKlEraKó projEKtből

Szemétügy

Műalkotók a Lázár-kastély udvarán. A szobrásznövendékek munkái a szárhegyi parkot ékesítik fotó: jánossy alíz

Kimaradhat a regionális hul la
dék lerakó projektből gyergyó
szent miklós, illetve nem viheti 
a hulladékot a Gyergyóremetén 
uniós alapokból épülő tározóba, 
ha az új megyei rendszer életbe 
lépését követő időszakra más 
hulladékbegyűjtést és kezelést 
ellátó szolgáltatóval köt koncesz
sziós szerződést – tudható meg 
Hargita Megye Tanácsa sajtóiro
dájának közleményéből. Mezei 
já nos polgármester azonban 
úgy véli, hogy a kötelezettségek 
figyelembe vételével bármilyen 
más lehetőséget mérlegelni fog a 
szemétgazdálkodás helyi szinten 
való megoldására.

J. A. 

Ha Gyergyószentmiklós ta-
nácsa az új megyei rend-
szer életbe lépését követő 

időszakra köt koncessziós szerződést 
hulladékbegyűjtést és -kezelést ellátó 
szolgáltatóval, akkor városuk nem 
részesülhet az európai uniós projekt 
eredményeiből, illetve nem helyez-
heti el a hulladékot a Remetére terve-
zett lerakóban – hívja fel Mezei János 
polgármester figyelmét Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke a városvezetőhöz írt, 2011. július 
27-i keltezésű levelében. A tanács-
elnök azért fordult az elöljáróhoz, 
mert a sajtóból értesült arról, hogy 
Gyergyószentmiklóson létrehoznak 
egy száz százalékban önkormányzati 
tulajdonban lévő céget a hulladék-
gazdálkodás problémájának meg-
oldására, és a város alpolgármestere 

szerint már érdeklődnek is magáncé-
gek a feladat ellátása iránt. Mivel ha-
marosan aláírják a megyei hulladék-
gazdálkodási egyesület európai uniós 
támogatási szerződését, Borboly 
felhívta a város elöljáróinak figyel-
mét arra,  hogy egyesületi tagságából 
kifolyólag számos jog és kötelezett-
ség vonatkozik Gyergyószentmiklós 
helyi tanácsára is, többek között az, 
hogy a tag vállalja: a közös szolgál-
tató által működtetett hulladékke-
zelési rendszert fogja használni. A 
megyei tanács elnöke ezért arra kéri a 
gyergyószentmiklósi polgármestert, 
tervezett lépéseikről hivatalos úton 
tájékoztassák, beleértve a szolgálta-
tás esetleges koncesszióba adásának 
kérdését is. „Szakembereink, akik jól 
ismerik az európai uniós hulladék-
kezelési szabályok és beruházások 
részleteit, szívesen állnak rendelkezé-
sükre, és megadják a szükséges felvilá-
gosítást a Gyergyószentmiklós város 
által működtetett rendszer, illetve a 
regionális rendszer közötti kompati-
bilitási kérdésekben” – fogalmazott 
Borboly a levelében.

Mezei János polgármester rövid 
közleményben ezt válaszolta Borboly 
felvetésére: „Azokat a kötelezettsége-
ket, melyeket vállaltunk az egyesület-
be való belépéssel, szem előtt tartjuk 
továbbra is. Bármilyen más lehetősé-
get találunk a szemétgazdálkodás he-
lyi szinten való megoldására, a lépése-
ket ezen kötelezettségek átvállalásával 
fogjuk véghez vinni. Igénybe vesszük 
a szakemberek véleményét, egyeztet-
ni fogunk velük, amint konkrét lépé-
sekre kerül sor.” 

Az egykori szeméttelep. Már nem felel meg az uniós előírásoknak fotó: jánossy alíz


