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kiállítással jelentkezik indián, a csíkszeredai tetoválóművész

A tetoválás szép oldala
Tattoo címmel nyílik meg csü-
törtökön 18 órától a Sapientia 
– EMTE félemeletén Miklós 
István, ismertebb nevén In-
dián Csíkszeredában alkotó 
tetoválóművész fotókiállítá-
sa. Megnyitóbeszédet mond 
Ferencz-Mátéfi Kriszta, közre-
működik Bányász lászló kurá-
tor. Hompoth artur és barátai 
zenével hangolják rá a közön-
séget a látványra. Indiánnak 
jelenleg Marosvásárhelyen 
látható egy másik kiállítása: a 
Philothea clubban festményei-
ből láthat a nagyérdemű. októ-
ber 1-jétől kézdivásárhelyen, a 
Gyűjtemények házában nyílik új 
kiállítása.

– Miről szól ez a kiállítás és 
honnan jött az ötlete?

– Csíksomlyón, a Kalot Egye-
sületnél szerettem volna kiállítani 
az általam készített tetoválásokat 
bemutató fényképeket, ugyan-
is minden munkámról készítek 
dokumentációs, valamint mű-
vészfotókat. Ekkor azt mondták, 
hogy annyi szép festményem van, 
vigyem egyszer azokat. Az össze-
állított festmény- és fotóanyagot 
az idén sikerült először Baróton 
bemutatni. Majd újra megke-
resett Bányász László kurátor a 
Kalot Egyesülettől, és mondta, 
hogy jó lenne előszedni azokat a 
képeket, amiket náluk szerettem 
volna kiállítani, mert jó volna be-
mutatni őket valahol a városban. 
Kezdtünk gondolkodni, hogy hol 
lehetne ezt kiállítani, merthogy 
elég sok képet tartalmaz, ekkor 
jött az ötlet, hogy a Sapientia fél-
emeletén kellene elhelyezni, mivel 
elég nagy a hely és fiatalok fordul-

nak meg ott. Összeállítottam az 
anyagot, és ezt fogom csütörtö-
kön kiállítani Csíkszeredában.

– Mit szeretnél ezekkel a képek-
kel bemutatni?

– Szeretném megmutatni, hogy 
a tetoválás nem az erőszakos rajzok-
ról szól, mivel általában az emberek 
nagy része azt gondolja, hogy ha va-
laki tetováltat, akkor az csak kopo-
nya, sátánista jelkép, horrorisztikus 
dolog lehet. Ez nem így van. A teto-
válásokban is vannak szép dolgok, 
például székely elemek: rovásírás, 
virágok, női tetoválások, amelyek 
esztétikusak a testen. Úgyhogy 
nemcsak a sötét oldala van a tetová-
lásnak, és ezt akarom megmutatni, 
hogy ne skatulyázzanak be negatív 
oldalról.

– Néhány festményt is kiállí-
tasz. Mi ezeknek a története?

– Sokszor azt várják el az em-
berek, hogy én, a tetováló a fest-

ményeken is sötét dolgokat áb-
rázolok, de kellemes csalódás éri 
őket, ugyanis szép tájképeket fes-
tek. Szokták is kérdezni a kiállítá-
saimon, hogy-hogy nem koponyát 
vagy hasonló dolgokat festek? Én 
erre azt válaszolom, hogy nem 
akarom. A most is kiállítandó né-
hány festményem is úgy született, 
hogy az egyik csíkszeredai galé-
riában szerettem volna kiállítani 
2009-ben, odamentem egy, a táj-
képeimet tartalmazó albummal, 
de ők erre azt mondták, hogy 
itt tájképet nem lehet kiállítani, 
hozzak valami mást. Erre meg-
csináltam 15 festményt, amiből 
mára csak 6 maradt, mivel a töb-
bit megvásárolták időközben, és 
kiállítottam ezeket, megmutatva, 
hogy tudok mást is csinálni, nem-
csak tájképet. A tájképek mellett 
amúgy kompozíciókat is szoktam 
festeni, emberalakokat beleszőve 
például, vagy falusi tájat, ami a 
régi hagyományokat eleveníti fel. 
Ezeket szeretem csinálni. 

tamás Attila

Miklós István Indián: a tetoválás nem az erőszakos rajzokról szól fotó: tamás attila

Gyergyóremete Önkormányzata 
nyílt árverésen, kéthetente, 

200 m3-es tételekben, kitermelt fenyőfát ad el. 

Az első árverés 2011. szeptember 29-én, du. 13 órától lesz meg-
tartva a Gyergyóremetei Községháza tanácstermében.

Az eladásra bocsátott fa a licit napján a reggeli órákban megnéz-
hető. Ezzel kapcsolatosan bővebb információt a következő számon 
kaphatnak: 0744–548210.

Az árverezett fa kifizetése elszállítás előtt történik.

Érdeklődni a 0266–352101-es telefonszámon lehet.

A ROMGAZ Rt.
medgyesi kirendeltsége értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a Küsmöd 181-es elnevezésű fúrás 
kivitelezése földgáz kitermelése céljából, Etéd község külterületén című 
tervére az eseti elbírálás alapján 2011. szeptember 13-án döntést hozott 
(nem szükséges a környezetvédelmi és természetvédelmi hatástanulmány 
elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.30 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Hargita Megye Tanácsa 
értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita megye integrált hulladékkezelésé-
nek, valamint a nem megfelelő városi hulladéklerakók bezárásának ter-
véhez készült környezeti hatástanulmányt benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez. A terv a következő településeket érin-
ti: Gyergyóremete, Csíkszereda, Korond, Székelykeresztúr, Szentegyháza, 
Balánbánya, Tusnádfürdő, Borszék, Maroshévíz és Gyergyószentmiklós.

A hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi szakhatóság – a Nagy-
szebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség – döntése a tervre 
vonatkozóan lehet elfogadó vagy elutasító.

A környezeti hatástanulmányt az érintettek tanulmányozhatják a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén – Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám –, a Nagyszebeni Regionális Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén – Nagyszeben, Hipodrom utca 2. szám 
–, valamint Hargita Megye Tanácsa székhelyén – Csíkszereda, Szabadság 
tér 5. szám –, munkanapokon 8–16 óra között. Ugyanakkor hozzáférhe-
tő a következő internetes portálokon: http://apmhr.anpm.ro  és  http://
arpmsb.anpm.ro.
a környezeti hatástanulmány nyilvános megvitatásának programja: 

Sor-
szám Település dátum/óra Helyszín

  1.
Gyergyóremete – regionális 
hulladékkezelési központ 
létesítése

2011. október 14. 
18 óra

polgármesteri hivatal, 
tanácsterem

  2.

Csíkszereda – átrakóállomás, 
hulladékudvar létesítése, a 
nem konform hulladéklerakó 
bezárása

2011. október 17. 
16 óra 30 perc

városháza,
gyűlésterem

  3. korond – átrakóállomás, hul-
ladékudvar létesítése

2011. október 18. 
18 óra

új kultúrház, 
nagyterem

  4.

székelykeresztúr – hul-
ladékudvar létesítése, nem 
konform hulladéklerakó 
felszámolása

2011. október 19. 
17 óra

polgármesteri hivatal, 
tanácsterem

  5.
szentegyháza – hulladékud-
var létesítése, nem konform 
hulladéklerakó felszámolása

2011. október 20. 
17 óra

Gábor Áron 
Művelődési Ház

  6.
Balánbánya – hulladékudvar 
létesítése, nem konform hul-
ladéklerakó felszámolása

2011. október 21. 
16 óra kultúrotthon

  7. Tusnádfürdő – nem konform 
hulladéklerakó felszámolása

2011. október 21. 
19 óra

polgármesteri hivatal, 
tanácsterem

  8. Borszék – nem konform hul-
ladéklerakó bezárása

2011. október 24. 
16 óra

polgármesteri hivatal,
tanácsterem

  9.
Maroshévíz – hulladékudvar 
létesítése, nem konform hul-
ladéklerakó bezárása

2011. október 24. 
19 óra

polgármesteri hivatal, 
tanácsterem

10.

Gyergyószentmiklós – hul-
ladékudvar létesítése, nem 
konform hulladéklerakó 
bezárása

2011. október 25. 
17 óra

polgármesteri hivatal, 
tanácsterem

Az érintett nyilvánosság észrevételeket/véleményeket/megjegyzé-
seket a környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatosan írásban, a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám, fax: 0266–310041) és a Nagyszebeni Regionális 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Nagyszeben, Hipodrom utca 
2. szám, fax: 0269–444145) nyújthat be, munkanapokon 8–16 óra kö-
zött, 2011. október 14-ig.


