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Óvodát építenek Maroshévízen

Csattognak az osztovátákJégre vinné a kultúrát
Fórika Sebestyén a régi-új igazgató

A sikeres versenyvizsga tényét, 
a nyertes személy kilétét és 
menedzseri tervét fogadta 

el tegnap Gyergyószentmiklós ön-
kormányzati képviselő-testülete. 
A tanácsülésen, melyen területek 
visszaadásáról, bérleti szerződés 
meghosszabbításáról döntöttek, 
Fórika Sebestyén, a Gyergyószent-
miklósi Kulturális Központ régi-új 
igazgatója megköszönte a bizalmat. 

Terveiről kérdeztük

A Székelyhon kérdésére Fórika 
Sebestyén kitért arra, hogy az ed-

digiekhez képest milyen újítások 
szerepelnek a három évre szóló me-
nedzseri tervében. 

„Újdonság, ami anyagi erőfor-
rásokon múlik: a különféle jeges 
sportok életre keltése és kulturális 
kínálatba való beillesztése. A fedett 
jégpálya kapcsán elsősorban a ho-
kira gondolunk, de létezik jégtánc, 
jégbalett, jégszínház, ami megho-
nosítható lenne Gyergyószentmik-
lóson” – fogalmazott Fórika, aki-
nek meggyőződése, hogy a városi 
kínálatban pozitív fogadtatásban 
részesülnének ezek az újdonságok. 

Az elkezdett programokból is 
van, melyeket folytatna, ám mó-
dosítással, bővítéssel. „Tervem 
bizonyos tevékenységek bővíté-
se, így több családos rendezvényt 

szervezünk a következőkben. Azt 
tapasztaltuk, hogy a városi műve-
lődési házban zajló rendezvényekre 
kevésbé, a szabadtériekre viszont 
szívesen jönnek szülők kisgyereke-
ikkel. Ezt a kínálatot szeretnénk új 
alternatívákkal bővíteni – közölte, 
még egy bővítésről szót ejtve –, az 
idei Klassz Tavasz Fesztivál sike-
res programja volt a Kastély-rali 
veterán autó-verseny. Ezt a régi jár-
műves, veteránautós-kultúrát sze-
retném erősíteni hasonló rendezvé-
nyekkel.”

Sokak elégedetlenségére lehet 
gyógyír az a terv, amelyet a műve-
lődési központ igazgatója így fogal-
mazott meg: „Szeretném megtalál-
ni az egyensúlyt a magaskultúra 
és a populáris, köznépnek szóló 
programkínálat között. Arra fordí-
tok hangsúlyt, hogy a magas kul-
túrát igénylőknek és a köznépnek is 
kellő számú program jusson, olyan 
elvek mentén, hogy a minőségtől, 
igényességtől nem eltérve.”

Fórika Sebestyén tanácsülésen 
köszönte meg a döntéshozók 
bizalmát

▴   FOTÓ: BALÁZS KATALIN

Szőni tanulnak a gyergyóiak. Nem 
hagyják feledésbe merülni

▾   FOTÓ: BARICZ-TAMÁS IMOLA

A jövőben felépülő óvodának he-
lyet adó területet az RMPSZ már 

megvásárolta, itt zajlik a pénteki 
alapkőletétel. Az ingatlan a Kemény 
János Elméleti Líceum közvetlen 
szomszédságában található. A ter-
vezett óvoda három foglalkoztató-, 
egy háló-, egy étkező- és egy mul-
tifunkciós teremmel rendelkezik, 
48 kisgyerek fogadására alkalmas. 
Az alapkőletételen időkapszulát is 
elhelyeznek a helyszínen. Az épít-
kezés befejezése 2019 őszére van 
időzítve. A remények szerint a követ-
kező tanévet az új, korszerű épület-
ben kezdheti az összes maroshévízi 
magyar óvodai csoport, amelyek 
most a város területén szétszórtan 
működnek. A Magyar Kormány 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 
Programja keretében a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége 
197 óvodai játszótér telepítését, 14 
óvoda felújítását, valamint 5 új óvo-
da építését vállalta.

P áll Etelka kitartóan ragaszkodik 
a hagyományos színekhez, for-

mákhoz és festési módszerekhez, a 
székely festékesekhez. Tanítványai 
lépésről lépésre haladnak, a rongy-
vágástól kezdve a gyapjú festésén 
át a szövőszék összeszereléséig min-
dent elsajátíthatnak. Közösen felve-
tettek, nyüstbe és bordába fűztek, 
hogy mindenki a saját ritmusában 
haladva elérjen a székely festékesek 
szövéséhez. A textilek gyógyítanak 
– vallják a portékások, és ezúttal 
földszín barnák, pázsitzöldek, kü-
lönböző sárgák, fi nom átmenetek-
kel nagy gomolyákban nyugtatják 
a szemet. Ezek a színek, amelyeket 
a Gyergyói-medence adott a székely 

szövő-fonó asszonyoknak, és ezeket 
a színeket választották a vízfolyásos 
mintához a szőni tanuló gyergyóiak. 
A Fogarasy iskola, az egykori zárda 
egyik termében kialakított szövőszo-
bában december végéig csattognak 
az osztováták, tudtuk meg Páll Etel-
kától, aki Balázs Erzsébettel közösen 
tanítja a szövés mesterségét.

Tudásátadására fektet hangsúlyt a 
Portéka Egyesület, a székely festéke-
sek, a növényi festés, illetve az egyéb 
hagyományos textilek népszerűsíté-
sére és azok elkészítésének oktatására 
összpontosítanak. Tervezik, hogy vá-
szonszövésbe is fognak, erre is megta-
nítják az érdeklődőket az új évben.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Nem lesz vezetőváltás a Gyergyószentmiklósi 
Kulturális Központ élén: az intézmény eddigi me-
nedzserének lejárt hároméves mandátuma, és 
versenytárs nélkül vizsgázott sikeresen. Fórika 
Sebestyén eredményét tegnap vette tudomásul 
Gyergyószentmiklós döntéshozó-testülete.

• Ünnepélyes alapkőletételt tartanak ma 15 órától Ma-
roshévízen, egy leendő óvoda építésénél. A fejlesztés a 
Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Prog-
ramja keretében valósul meg, a Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségével (RMPSZ) együttműködésben.

• A szövés ága-bogának megtanulására fogalmazó-
dott meg igény Gyergyószentmiklóson, amelyre a Por-
téka Egyesület válaszolt, és Gyógyító textilek címmel 
indított szövőtanfolyamot. 

B A L Á Z S  K A T A L I N

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

Ami már megvalósult

Két, a Magyar Kormány hozzájárulásá-
val felújított gyergyószéki óvodának ün-
nepélyes átadására a mai napon kerül 
sor, Szárhegyen 12 órától, Alfaluban 13 
órától. A gyergyószentmiklósi Fogarasy 
Mihály Műszaki Líceumban pedig 15 

órakor a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
támogatásával megvalósult fejlesztése-
ket fogják átadni.

Ötödik alkalommal indítja útjára a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat az Együtt, egymásért, szentmiklósiakért! 
elnevezésű jótékonysági akciót. A négy héten át zajló 
programot pénteken délután 5 órakor nyitják meg a 
gyergyószentmiklósi Sláger Centerben. Az adomány-
gyűjtésben mintegy negyven civilszervezet jelezte rész-
vételét, és minden gyergyói jó szándékára, adományára 
számítanak, hogy a nehezebb sorban élőket  tartós élel-
miszerrel segítsék karácsony előtt. Az akció december 
16-ig zajlik, hogy karácsonyig legyen idő az adományok 

célba juttatására. Az idei Együtt, egymásért, szentmik-
lósiakért! mozgalom védnöke Mátyás István református 
lelkész, a jelmondata pedig egy bibliai idézet: „van, aki 
bőven ad, mégis gazdagabb lesz”. A tartós élelmiszerek 
gyűjtése a korábbi évekhez hasonlóan zajlik: november 
24-től szombatonként a Sláger Centerben várják az 
adományokat. Hétköznaponként a Bucsin lakótelepi 
BB Market üzletben és a főtéri Kordialban is lehetőség 
van az adakozásra, de a szociális osztály székhelyén is 
várják az élelmiszer-adományokat.

• RÖVIDEN 

Várják az adományokat




