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tánc tavaSza

Woody Allen 
és az andalúz 

cigányok
Bábjáték, műhelymunka, latinos 
táncműsor és egy önmagát „fruszt-
rációk és kétségek csak részben” 
néven meghatározó, fergeteges-
nek ígérkező Woody allen-darab 
szerepel a tánc tavasza tánc- és 
mozgásművészeti Fesztivál mai 
kínálatában.

J. Á.

A fesztivál szervezői a gyer-
mekekre is gondoltak, nekik 
szól a temesvári Csiky Ger-

gely Állami Magyar Színház Zián és 
Kopik című bábjátéka, melyre ma reg-
gel 10, illetve déli 12 órától kerül sor 
a művelődési ház koncerttermében. A 
két környezet- és gyermekbarát manó 
hulladékszelektálással foglalkozik, s 
közben van idejük az őket körülvevő 
világra is rácsodálkozni. Délután 17 
órától szintén a koncertteremben a 
marosvásárhelyi művészeti egyetem 
elsőéves mesterképzős színinövendé-
kei mutatják be a B. Fülöp Erzsébet 
tanár segítségével összeállított vizsga-
darabjukat, mely „a test tudatos hasz-
nálata szempontjából fontos larvális 
maszkgyakorlatok tanulmányozásá-
ból állt össze”. Este 7 órától a temes-
váriak veszik birtokba a stúdióteret. A 
Mellékhatások rendező-koreográfusát, 
Katona Gábort Woody Allen kispró-
zái ihlették meg. A zseniális filmes fi-
guráról kevesen tudják, hogy irodalmi 
babérokra is tör. Írásaiban ugyanazt a 
groteszk látásmódot fedezhetjük fel, 
mint filmjeiben. Az előadás nyelve-
zete erre a fanyar humorra épül, meg 
persze mozgásra. A sokoldalú Allen 
ráadásul klarinétozik is, úgyhogy ze-
néjét értelemszerűen felhasználja a 
darab. Ezt követően, 21 órától a Tánc 
Tavasza egy korábbi meghívottja, a 
sepsiszentgyörgyi Ritmo Del Flamen-
co andalúz életérzéssel teli, vérpezsdí-
tő zenés-táncos műsora szerepel a fesz-
tiválprogramban. A Pasion Flamenco 
anyagát Spanyolországban, az ott élő 
cigányoktól gyűjtötte az együttes. 

a szovátai danubius hotelnek 
nem áll szándékában, hogy a tu-
lajdonos parajdi önkormányzattal 
közösen működtesse az immár 
elkészült balneoklimaterikus ke-
zelőközpontot, amelyben ritka-
ságszámba menő sós termálvizet 
vezettek. a négymillió eurós be-
ruházás szakértelemmel rendel-
kező partnerre vár.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Nincs irigylésre méltó hely-
zetben Bokor Sándor. Pa-
rajd polgármestere előbb 

kitalpalta, hogy a jelentős összegű 
beruházás kilencven százalékát fe-
dezze a turisztikai minisztérium, 
aztán következett a két halálos áldo-
zatot is követelő építkezés, újabban 
pedig a szakberendezéshez szükséges 
pénzösszeget kell előteremteni, illet-
ve a szakértelemmel rendelkező mű-
ködtető partner bevonása sem tűnik 
egyszerű feladatnak. „A két település 
fürdőturizmusban is igen jó kapcso-
latára számítva szándéknyilatkozatot 
küldtünk a szovátai Danubiusnak, 
miszerint a tulajdonjogot megtar-
tó önkormányzat szakértő partnert 
keres a kezelőközpont működteté-

séhez, de Fülöp János vezérigazgató 
telefonon jelezte, hogy nem gondol-
kodnak egy parajdi befektetésben” – 
nyilatkozta lapunk kérdésére Bokor 
Sándor. 

az indulás költségekkel jár
Márpedig nem elég a szakérte-

lem, be is kell fektetni (egyébként 
éppen ezt tette újabban fürdőrészle-
gének kibővítésével a Danubius), az 
indulás ugyanis költségekkel jár: a 
polgármester újabban azért lobbizik, 
hogy a turisztikai minisztérium a ke-
zeléseknél használt szakberendezés-
hez szükséges összeget is biztosítsa, 
ellenkező esetben az önkormányzat 
és leendő partnere kell ebbe is be-
fektessen. Némi gondot jelent az is, 
hogy az ezerszáz meter mélyen talált 
sós termálvíz túl nagy nyomással jön 
a felszínre, ezért tanulmányt kellett 
készíteni egy nyomáscsökkentő rend-
szer beépítésére. Ugyanakkor elkez-
dődött a mélyben talált víz elemzése 
is annak érdekében, hogy megkap-
hassa a gyógytermál minősítést. A 
balneoklimaterikus kezelőközpontot 
nyáron csatlakoztatják a kilencszáz 
méterre található derítőállomásra – a 
munkálatokat saját költségvetésből 
finanszírozzák.

magyarországi partnerre
számítanak
„Kétnyelvű költséghaszon-tanul-

mányt készítettünk, amelyeket szét-
küldtünk több cégnek is. Várjuk a 
válaszokat, s remélem, hogy a termál-
vizes fürdők működtetésében nagy 
tapasztalattal rendelkező magyaror-
szági cégek valamelyikében hosszú 
távú partnerre találunk. Ha minden 
jól halad, akkor a parajdi, sóvidéki tu-
rizmus fejlesztésében oly fontos keze-
lőközpont ősszel megnyithatja kapuit 
a turisták, helybéliek előtt” – mondta 
Bokor Sándor.

Parajdon azt remélik, hogy a 
központ beüzemelésével több tu-
rista érkezik a településre: tavaly-
előtt 455 ezer vendég fordult meg 
a sóbányájáról híres üdülőtelepen, a 
gazdasági válság miatt tavaly ez a 
szám mintegy tíz százalékkal csök-
kent. A fedett balneoklimaterikus 
kezelőközpontnak köszönhető-
en a turistaszezon nem érne véget 
a nyár lejártával, az elsősorban 
reumatikus betegségek gyógyí-
tására kiválóan alkalmas sós ter-
málvízben egész évben meg lehet 
majd mártózni.

Hamarosan új albummal rukkol 
elő a kétlaki, pesten és Udvar-
helyen élő, illetve kétbandás, va-
gyis a két településen más-más 
felállásban mutatkozó monyó 
project.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Tegnap sajtótájékoztatón szá-
molt be a Monyó Project két 
alapembere, a gitáros Mol-

nár Endre (Monyó) és felesége, Ilo-
na (Baba), a zenekar énekese a házuk 
táján utóbbi időben történt újdonsá-
gokról. A banda székelyudvarhelyi, 
nem is olyan rég született felállását 
a két alapember mellett Péter At-
tila basszusgitáros és Sófalvi Bálint 
jelenti. „Készül egy új album, a da-
lokat már rögzítettük, párat már 

játszanak is a rádiók. Címe is van, 
ám egyelőre maradjon titok, majd 
szeptemberben kiderül” – avatott be 

az újdonságokba Monyó, akitől azt 
is megtudtuk, a Sex and drugs and 
rock’n’roll című dalra videoklip is ké-

szült. Ezt Klacsán Gábor, magyaror-
szági televíziós szakember rendezte, 
és Pesten a Gyár nevű klubban for-
gatták, a videó pedig hamarosan a 
YouTube-on is megtekinthető lesz. 
Szintén a Monyó Projecttel kapcso-
latos újdonság, hogy a sorban kilen-
cedik albumukat már a legnagyobb 
magyarországi hanglemezkiadó, a 
Warner Music Group-hoz tartozó 
Magneoton dobja piacra. „13-14 
dal lesz az albumon, javarészt rádiós 
dalok, vagyis sokkal kommerszebb 
muzsika, mint a korábbi lemezek 
anyaga, élőben viszont »zúzunk«, 
nagy tehát a kontraszt a lemez és 
az élő muzsika között, de ez is volt 
a cél” – részletezte Monyó, majd azt 
is említette, hogy eddig legjobban 
fogyó albumuk, a Cold Rock még 
kapható a MOL-töltőállomásoknál. 

hírfolyam

> Lőrincz György új novelláskötetét mu-
tatták be. Isten köve címmel jelent meg Lőrincz 
György válogatott novellákat tartalmazó, leg-
újabb kötete – a könyvet a Művelődési Ház 
koncerttermében mutatták be kedden délután. 
A teremben ülőhelyet nem lehetett kapni, any-
nyi érdeklődő volt. A könyvről Szakács István 
Péter beszélgetett a szerzővel, az Ébredés című 
novellát Magyari Tekla színművésznő olvasta 
fel. Lőrincz György a hetvenes évek óta ír, első 
novelláskötete 1980-ban jelent meg Amíg csak él 

az ember címmel, azóta két regénye (Pusztulás, 
Besúgó voltam, szívem) és több elbeszélés-, illet-
ve riportkötete látott napvilágot. 

 
> Elefántok a városközpontban. Tegnap 

délben rendhagyóbb látványban lehetett részük 
a városközpontban tartózkodóknak: rendőri 
kísérettel két elefánt sétált az utcán. Azt „hir-
dették”: megérkezett városunkba az osztrák 
Gartner Nemzetközi Cirkusz. A lomha állatok 
jókora meglepetést okoztak a járókelőknek – a 
központba egyébként lovas szekérrel sem szabad 
behajtani. A Gartner társulat előadásait a hétvé-

gén, 19-e és 22-e között délután 4 órától, illetve 
fél héttől tekintheti meg a nagyérdemű. 

> Patkoltak a X-Faktor sztárjai. Kedden 
este koncerteztek a városi sportcsarnokban a 
legújabb X-Faktor-sztárok, tegnap kora délután 
pedig a Patkóban, a nemrég felállított patkóosz-
lopnál álltak munkába. A térre kisbusszal érkez-
tek, az ott tartózkodóknak pedig az lehetett az 
érzése, mintha egy régi Beatles-dokumentum-
filmbe csöppentek volna, hisz ahogy a friss sztá-
rok kiléptek a járműből, fiatalok, tinik sikoltozó, 
neveket skandáló serege fogadta őket. Minden-

ki egy papírfecnit lóbált a kezében, igyekezett 
autogramhoz jutni, persze ez nem volt könnyű 
feladat, hisz az X-Faktor sztárjai felszegeltek né-
hány patkót, majd tovább is álltak. 

nemcsak a fürdőből áll a világ

A kiemelten fontos beruházás útjának egyengetése mellett másra is jut, kell 
jusson idő Parajdon. Június derekán több millió lejes befektetéssel elkészül 
a tornacsarnok belső rendezése, míg június végén átadják az első ifjúsági la-
kást – az ANL pénzhiánya miatt a másik átadása egy évet csúszik. A saját 
költségvetési összegek mellett a hivatal kormánypénzeket is segítségül hívna 
a meglévő járdák felújítására, illetve újak építésére, akárcsak az alsósófalvi or-
vosi rendelő létrehozására, melyhez egyébként hamarosan hozzá is fognak. 
A település pályázatot tett le a fejlesztési minisztériumhoz a két Sófalva víz- 
és kanalizálási rendszerének kiépítésére, míg az erdei utak modernizálásáról 
szóló programra jövő héten teszik le a pályázatot. Jóváhagyás esetén másfél 
millió euróból összesen kilenc kilométer hosszú erdei utat rehabilitálnának, 
illetve két hidat is újraépítenek.

Monyó: új lemez, új videoklip

Az új albumon az eddigihez képest kommerszebb muzsika hallható


