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> Korkép képzőművészeti alkotótábor 
Gyergyószárhegyen. Japán, indiai, indonéz, 
mexikói, tajváni, magyarországi és romániai 
képzőművészek részvételével kezdődött hét-
főn a gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ 37. alkotótábora. Az augusztus 31-ig 
tartó táborozás idei témája a táj. „A természet 
iránti vonzalom, a táj már a tábor megalapítói-
nak hozzáállásában is felfedezhető volt, hisz ki 
szerettek volna menekülni, el szerettek volna 
vonulni a hétköznapokból, hogy a táj szépségén, 

a természet örökérvényűségén, a tradíciókon 
keresztül értsék és mutassák meg a világot” – ol-
vasható Siklódi Zsolt művészeti vezető sajtóköz-
leményében. A Gyergyószárhegyhez köthető 
művészek az 1970–80-as években a természet 
és a rurális táj ábrázolásában vélték megtalálni 
a politikai ellenállás kifejezését a tradíció és a 
környék történelmi folytonosságának vállalását. 
Azonban az időközben felnőtt újabb generáci-
ók közömbösen viszonyulnak ehhez a kifejezési 
formához, egyrészt a retrográd kifejezésmód 
megtestesülését látják benne, másrészt foglal-
koztatja őket, hogy miként lehetne újító mó-

don közelíteni ehhez a meghaladottnak tűnő 
ábrázolásmódhoz. Éppen ezért az idei táborba 
a magyarországi és erdélyi fiatalabb generáció 
képviselőit hívták meg, hogy kiderüljön, mi-
ként közelítenek ehhez a problémafelvetéshez 
akár a kifejezésmódot illetően, akár a technikai 
kivitelezés választásában.

> Fúvóstábor a Bucsin-tetőn. Második 
alkalommal szervezte meg a gyergyóalfalvi 
Helikon Fúvószenei Egyesület a fúvóstáborát 
a Bucsin-tetőn. Az intenzív hangszeres kép-
zésen 42 gyergyóalfalvi, gyergyócsomafalvi és 

gyergyószentmiklósi gyerek, illetve hat oktató 
tanár vesz részt augusztus 15–20. között. „A 
táborozás fő célkitűzése az utánpótlásképzés” 
– jelentette ki a Hargita Népe kérdésére Erdős 
Ágnes főszervező, az egyesület elnöke. A hatna-
pos táborozás során a gyerekek egyénre szabott 
képzéseken vesznek részt, a délelőtti és délutáni 
foglalkozásokon Ambrus László trombita, Fábi-
án András tenorkürt, Boldizsár Szabolcs fuvola, 
Mayer Róbert furulya, klarinét és szaxofon taná-
roktól sajátíthatják el az alapokat. Az idei tábo-
rozás újdonsága, hogy vonósok is részt vesznek, 
őket Veress Csaba oktatja. (J. A.)

napok óta vízhiánnyal küzdenek a 
gyilkostóiak. a szolgáltatás gyak-
rabban szünetel, mint amennyit 
üzemel. a vendéglátók elkesere-
dettek: nemcsak a szezon bevé-
telét veszítik el, hanem a vendé-
geket is… örökre. több turista 
ugyanis felháborodottan, fizetés 
nélkül távozott az üdülőhelyről.

Balázs Katalin
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A vízszolgáltató szerelőcsapa-
ta dolgozik a gyilkostói 
víz háznál. Keresik a bajt. A 

hatvanéves rendszer haldoklik, ezért 
akadozik a vízszolgáltatás. Így megy 
ez napok óta, a rövid turistaidény-
ben érkező vendégektől sűrű bocsá-
natkérések közepette vesz búcsút a 
vendéglátó, visszaadva a szállásdíjat. 
Nincs víz, nem lehet a turistát ma-
rasztalni. 

Az elmúlt szombaton lakodal-
mak, rendezvények mellett renge-
teg szállóvendég volt a gyilkostói 
vendéglátókban. Estefelé még türel-

mesen várták, hogy csak lesz mód 
a zuhanyzásra, később viszont már 
ingerültek lettek, perrel fenyegetőz-
tek, hogy az ígért szolgáltatásban 
nem lehet részük. Többen egész na-
pos gyalogtúráról érkezve szerettek 
volna tisztálkodni, s nem vigasztalta 
a válasz, hogy az üdülőn sehol sincs 
víz, hogy ez általános probléma – 
szerették volna a helyszínen látni a 
szolgáltató javítócsoportját. 

„Itt hiánycikk a szolgáltatás, 
ahol nyakunkba zúdul a rengeteg 
hegyi patak? Szahara ez?” – tette 
fel a kérdést egy neamți vendég, 
aki vízszerelő tapasztalatára hivat-
kozva próbált megoldást keresni a 
szolgáltatás újraindítására. A ven-
déglők alkalmazottai vedrekben, 
hordókban vitték patakról, forrás-
ról a vizet, s vigasztalásként még azt 
is elmondták: aki abban mosakszik, 
később ráncosodik. 

Rövid időre sikerült újraindí-
tani a vízszolgáltatást, majd újra 
hörögni kezdtek a csapok, s így 
volt ez tegnap is. Scurtu Emma, a 

Havasigyopár vendéglátó tulajdo-
nosa elmondta, egyik vendége épp 
csak meg nem verte dühében. Pén-
zét visszakérte, s távozott, újabbak 
bejelentkezését már visszautasítja, 
nem mer senkit hívni. 

A Gyilkostó vendéglőnél is fő a 
feje a tulajdonosnak. Egy francia cso-
portot várnak, ám a közvetítő buka-
resti cég vezetősége elmondta, ha nem 
lesz víz, más szálláshelyre irányítja a 
vendégeket, ugyanakkor szerződést 
bont a gyilkostói vendéglátóval. 

Az üdülőtelepen hasonló cipő-
ben járnak a panziósok, s remény-
kednek, hogy a Go Rt. emberei 
megtalálják a meghibásodást. Lukács 
László, a Go Rt. igazgatója kilenc-
fős csapattal próbálja elhárítani a 
problémát.

„Keressük a bajt. A rendszer 
öreg, patakból, pumpával próbál-
juk megtölteni a tartályokat, hogy 
aztán szabadeséssel a vendéglá-
tókba jusson a víz. Nem tehetünk 
mást, mi dolgozunk” – válaszolta 
kérdésünkre Lukács.

A gyilkostói víz- és szennyvíz-
hálózat rendbetétele elkezdődött, 
kormánypénzből kerültek vezeté-
kek a földbe, ám hiányzik a rend-
szer füle-farka, azaz a vízház és de-
rítőállomás. Ha készen lenne az új 
rendszer, megszűnnének a gondok, 
fúrt kutakból megfelelő minőségű-
mennyiségű víz kerülne a vendég-
látókba. A folyamat pénzgondok 
miatt akadt el még tavaly, a kivite-
lező felfüggesztette tevékenységét. 
Azóta minisztériumi küldöttség is 
járt Gyilkostón felgyorsítani az új-
rakezdést. 

Az üdülőtelep vállalkozói már 
nem is remélik, hogy idén elkészül 
az új rendszer és megszabadulnak a 
vízhiánytól. Arról is letettek, hogy 
a rövid idényben pénzt gyűjtsenek 
az ínségesebb téli hónapokra. Aki 
teheti, saját vízrendszer kiépítését 
tervezi. 

„Kutakat fúratok, tartályokat 
helyezek el a szálloda közelében. 
Úgy látom, másra nem számítha-
tok. A beruházás viszont nagyon 
költséges, nem tudom, hányan en-
gedhetjük meg ezt magunknak. 
Ugyanakkor felvetődik a kérdés: 
ez az egyetlen megoldás a 21. szá-
zadban?” – teszi fel a kérdést Portik 
Csaba, aki attól tart, a vízhiánnyal 
elriasztott vendégek, sőt azok hoz-
zátartozói sem igényelnek többet 
szállást Gyilkostón. 

„Nem kérünk többet Gyergyó-
szentmiklós város vezetésétől, csak 
annyit, ami a városi embernek ki-
jár: legyen vizünk. A problémák 
elviszik a vendégeinket, s nekünk 
ez az életünk” – fogalmaz egy má-
sik vendéglátós, aki azt latolgatja, 
közösen beperelik a vízszolgáltatót, 
kártérítést követelve.

A szolgáltató tegnap délután 
jelezte: úgy tűnik, megtalálták a 
probléma okozóját, remélték, esté-
től már lesz víz a vendéglátókban. 
A rendszer felújításának megtorpa-
násáról, a kilátásokról Mezei János 
polgármester elmondta: a moder-
nizálás során szükségessé vált az 
áttervezés, mely többletköltséget 
eredményezett. Ennek fedezését 
kell felvállalnia a minisztériumnak 
annak érdekében, hogy a beruhá-
zást befejezhessék. „Közel járunk a 
megoldáshoz” – jelentette ki a sajtó 
kérdésére az elöljáró.

A gyilkostói víztisztító állomás. Öregsége okozza a problémát fotó: balázs katalin
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800 éves lesz az alfalvi 
templom

Új köntös 
a templom- 
toronynak

A két esztendő múlva 800 éves 
gyergyóalfalvi templom ünnepére 
készülnek a településen. a szent 
hajlék belső munkálatai mellett a 
templomtorony rendbetételére is 
sor került.

B. K.

Hívek adományából javítják 
a Gyergyói-medence legré-
gebbi templomát. A Szent 

Simon, Szent Júdás Tádé apostolok 
oltalmába ajánlott templom a tornya 
alján lévő felirat szerint 1213-ban épült 
félköríves, román stílusban. A temp-
lomra vonatkozó első írásos emlékeket 
a száz évvel későbbi, 1332, 1333, 1334-
es pápai tizedjegyzékekben találjuk. A 
templom átalakítását, bővítését rom-
bolások, természeti csapások, majd a 
népesség gyarapodása tette szükségessé, 
és az akkori korok ízlésének megfelelő-
en az istenháza gótikus, barokk, copf 
stílusjegyekkel egészült ki. 

A templom belsejében nemrég 
restaurálták a freskókat, külső javítás 
viszont utoljára 1930-ban történt. A 
mostani munkálatokhoz szükséges 
dokumentációt Köllő Miklós főépí-
tész készítette el, Czimbalmas Attila 
festő-restaurátor csapata és a Ben 
Com Mixt Kft. vállalta a kivitelezést. 

T. Adorján Imre plébános elmond-
ta, a hívek adományaira számítanak, 
eddig is abból sikerült haladni, hisz a 
műemlékvédelem, bár listáján szerepel 
a templom, nem tudott erre forrást el-
különíteni. Pályázatot nyújtanak be, a 
helyi önkormányzat hozzájárulásában 
is reménykednek, ugyanakkor felkér-
ték a helybélieket és az Alfaluból elszár-
mazottakat, segítsék a kezdeményezést, 
hogy felújított templom fogadja 2013-
ban a 800 éves ünnepre érkezőket.

 fotó: balázs katalin


