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> Jó úton halad a közösségi kártya 
Csík szeredában. A Zöld SzékelyFöld 
Egyesület és a Merkúr Áruház összefo-
gása eredményeként augusztus 17-én in-
dult el Csík szeredában a közösségi kártya 
program. „Két hét elteltével talán már 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem val-
lott szégyent a kártya, hiszen az elmúlt 
időszakban már több mint 1300 ember 
igényelt közösségi kártyát” – számoltak 
be a kezdeményezők. Ezt figyelembe 

véve valószínű, hogy az elkövetkező két 
hétben elfogy a maradék 700 kártya is, és 
az újabb kártyák megérkezéséig néhány 
hétig előreláthatólag szünetelni fog az új 
kártyák kiosztása. 

Természetesen a program sikerét csak 
részben támasztja alá az igényelt kártyák 
száma, a döntő az ennek segítségével 
„felajánlott” 1 százalékok lesznek, és 
annak függvényében, hog y mekkora ösz-
szeget sikerült összeg yűjteni, lehet majd 
a célokat kitűzni. Októbertől elérhetővé 
válik az internetes felület, melyen eg y 

kis adatlap segítségével bárki javasolhat 
támogatásra környezetvédelemhez kap-
csolódó ötleteket.

> Kövér Lászlót választották az MPP 
tiszteletbeli elnökévé. Egyöntetű döntés-
sel, ellenszavazat nélkül választották a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) tiszteletbeli elnö-
kévé Kövér Lászlót, a Magyar Országgyű-
lés elnökét a hétvégi kongresszuson. Az 
MPP 3. Országos Tanácsán, amelyre a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában került sor, 
a küldöttek a szavazás eredményét, illetve 

Kövér beszédét is állva tapsolták meg. A 
Magyar Országgyűlés elnöke emlékezte-
tett: már az MPSZ alakuló ülésén, 2004 
januárjában is részt vett, és most azért van 
itt, mert a szervezet eleget tett az akkor 
felvállaltaknak. „Nem szeretnék állást fog-
lalni az erdélyi magyar belvitákban, azon 
túlmenően, hogy ittlétem önmagában is 
állásfoglalás” – fogalmazott. Hangsúlyoz-
ta: a tiszteletbeli elnöki tisztséget nem az 
Országgyűlés elnökeként, és nem fideszes 
vezetőként, hanem magánemberként fo-
gadja el.

Megnyílt a zsögödi alkotótábor

Alkotás és együttgondolkodás
Nagy Imre festőművész vágya, 
hogy szülőfalujában művésztele-
pet hozzon létre, elindult a megva-
lósulás útján. Egyelőre egy hétre 
gyűltek itt össze a csíki képző-
művészek, de ez alatt az idő alatt 
amellett, hogy alkotnak, a folyta-
tást is tervezik.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Szombat délelőtt a zsögödi 
képtárban találkoztak az első, 
Nagy Imre nevével fémjelzett 

alkotótábor résztvevői. Szabó And-
rás, a Nagy Imre-hagyaték kurátora 
és az alkotótábor művészeti vezetője 
a negyvenes évek történéseit idézte, 
amikor kormányszintig jutott Nagy 
Imre gondolata, hogy Zsögödben 
művésztelepet hozzanak létre. 
Zsögödfürdőnek egy részét akkor 
meg is vásárolta a város, a következő 
nyarat várták a folytatáshoz, azonban 
a háború más gondokat rótt minden-
kire. Hosszú időnek kellett eltelnie, 
míg a hetvenes évek elején a Hargita 
napilapban Jankó István feltette a kér-
dést: Művésztelep Hargita megyében. 
Lehetséges? Aztán rá egy évre, 1973-
ban szintén lapelődünkben Székely 
János értékeli úgy, hogy Csíkszereda 
már önmagában művésztelep. 

„Csíkszereda képzőművészeti
nagyhatalom”
Csíkszereda képzőművésze-

ti nagyhatalom – emlékeztetett 
Banner Zoltán kijelentésére Szabó 
András, majd érvelt is: Kelet-Eu-
rópában nincs még egy olyan hely, 
ahol a lakosság létszámához viszo-
nyítva ilyen sok képzőművész tevé-
kenykedne. 

A Zsögödbe tervezett művészte-
lep létrehozásának reményéről, majd 
annak szertefoszlásáról és a szárhegyi 
alkotótábor indulásának küzdelmei-
ről beszélt Gaál András, aki felidéz-
te azokat a „trükköket”, amelyekkel 
Zöld Lajos rávette az akkori vállalat-
vezetőket, járuljanak hozzá a kolos-
torépület felújításához és bebútoro-
zásához. A művész idézte Nagy Imre 
emlékét is, aki szigorú volt ugyan 
hozzájuk, fiatal festőkhöz, de amikor 
csak tehette, segített rajtuk. Neki kö-
szönhették Márton Árpáddal együtt, 
hogy Fazakas János miniszter – egy 
zsögödi látogatásakor – kiadta a pa-
rancsot a helyi vezetőknek, műtermet 
biztosítsanak nekik. 

A zsögödi alkotótábor hivatalos 
megnyitója előtt elsősorban emlékez-
tek a művészek: Nagy Imrére és azok-
ra az évekre, amelyek a hőskort jelen-
tették a város művészeti életében. 

Nagy Imre-díj alapítása
a tervek között
Délután az alkotótábor szín-

helyén, a Caritáborban a hivatalos 
megnyitón már több szó esett a jö-
vőről. Ne csak az alkotásról szóljon 
ez a hét, hanem legyen alkalom a 
beszélgetésre, tervezgetésre – biz-
tatta a művészeket Szabó András. 
A tábor jövőbeni  működésének, 
a művésztelep megvalósításának 
módját, egy Nagy Imre-díj alapítá-
sát is közösen kellene kidolgozni, 
javasolta a művészeti vezető. 

A tábor szervezői köszöntötték 
a 75 éves Gaál Andrást, aki az idő-
södő művészek helyzeti előnyére 
figyelmeztette kollégáit: a művész, 
ha nyugdíjba megy is, addig, amíg 
lát, gondolkodni tud és a kezét 
mozdítja, folytatja az alkotást. 

Antal Attila alpolgármester kö-
szönetet mondott azért a szolgála-
tért, amit a művészek a közösségnek 
tesznek, hiszen a társadalomnak 
szüksége van az értékfelmutatásra, 
a fogódzókra. 

A táborozó képzőművészek a 
hét folyamán két alkotást készí-
tenek el, amelyekből szombaton 
délután hat órakor kiállítás nyílik a 
Nagy István képzőművészeti szak-
középiskola aulájában. 

A zsögödi képtárban találkoztak a Nagy Imre nevével fémjelzett első alkotótábor résztvevői fotó: csíki zsolt
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Az AVE Hargita hulladékgazdálko-
dási vállalat szállítja a jövőben a 
Kolozsvár melletti Nemeszsukon 
2008-ban megnyitott Nokia gyár 
szemetét. 

HN-információ

A Románia egyik legnagyobb 
gyárának számító nemeszsuki 
Nokia gyár szigorú verseny-

tárgyalás lebonyolítása után az AVE 
Hargitát választotta partnerének hul-
ladékgazdálkodási szolgáltatásainak 
megszervezéséhez. A szolgáltatás-
ban az lesz a különleges, hogy a finn 
cég százszázalékos újrahasznosítási 
arányt kért a licit résztvevőitől. A ki-
írás, illetve a sikeres versenytárgyalás 
értelmében a Nokia gyár több ezer 
alkalmazottja, több étterme, külsős 
szolgáltatója nyomán, a teljes gyártási 
folyamat során keletkezett havi közel 
félezer tonna háztartási, bio-, éttermi, 
fa-, fém-, műanyag, papír- és veszé-

lyes hulladékokat az AVE Hargita és 
partnercégei – a legmagasabb környe-
zetvédelmi szempontok figyelembe 
vételével – újrahasznosítják. A már 
ismert papír- és műanyag-hasznosítás 
mellett minden olyan hulladékot, ami 
eddig lerakókba került, ezután szétvá-
logatnak, kezelik és végül eljuttatják a 
különféle felhasználókhoz. Az újféle 
eljárás eredményeként megszűnik 
mindenféle környezetterhelés, ami a 
klasszikus hulladékgazdálkodás során 
fennáll, de emellett munkahelyek is 
teremtődnek, az AVE Hargita 26 új 
alkalmazottal, napi 24 órában, a hét 
minden napján végzi a szolgáltatást 
– tudtuk meg a cég illetékeseitől. „A 
százszázalékos újrahasznosítást elő-
irányzó tevékenység országos premier-
nek számít, hiszen nincs tudomásunk 
másik vállalatról, amely ilyen szintű 
hulladékgazdálkodási szolgáltatást 
igényelt volna” – nyilatkozta Tóth 
László, az AVE Hargita ügyvezetője.

Az AVE viszi a Nokia szemetét


