
Tíz produkcióval, tíz új színész-
szel, a repertoár gerincét képe-
ző magyar drámaírók műveivel 
kecsegteti a színházkedvelőket a 
Csíki Játékszín a 2011/2012-es 
évadban. A színház vezetőjének 
egyelőre egy köteg papírként 
hevernek a tervek az asztalán, 
de ezek a napok, hetek, hónapok 
előrehaladtával változnak díszlet-
té, jelmezzé, és az emberi ener-
gia, a kreativitás, a színészek, 
rendezők, a színházi személyzet 
kifejezési vágyával visznek közel 
másfélszáz előadást a nézők elé.
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„Egy mesejátékkal kezdünk, 
a Mindennapi varázslatok 
cíművel, amit Budaházi 

Attila írt és rendez, és amelyben gye-
rekszereplők is fellépnek. Folytatjuk 
azt a kísérletet, hogy miként tudjunk 
a világ legfontosabb dolgairól beszél-
ni a gyerekeknek. Ez mindenképpen 
egy élménygazdag családterápia lesz” 
– vezette fel a hamarosan induló szín-

házi évad tervezett bemutatóinak so-
rát Parászka Miklós, a Csíki Játékszín 
igazgatója. A 2011/2012-es évad kö-
vetkező bemutatójához már a klasszi-
kusok sorából választott mű vet a tár-
sulat, a Molière-darabbal egy végzős 
rendező szakos hallgató mutatkozik 
be a nagyközönségnek, Porogi Dorka 
személyében. „Az elmúlt öt év során 
reménykeltően bizonyított az egyete-
men, ez az első nagyszínpadi rende-
zése. Gyakorlatilag Csíkszeredában 
indul a színházi pályája, és ez fontos 
esemény a színház számára is” – rész-
letezte Parászka Miklós. 

Mint megtudtuk, a karácsonyi-
szilveszteri periódusban a Jókai Mór 
– Darvas Ferenc – Várady Szabolcs 
jegyezte A gazdag szegények című 
zenés vígszínművet mutatja be a tár-
sulat. A színház vezetője úgy véli, az 
előadás világa ugyanolyan jól illeszke-
dik a karácsonyi áhítat hangulatához, 
mint a szilveszter és a farsang hetéhez. 
Jövő év elején, az évad második részé-
ben negyedízben is rendez Csíksze-
redában Victor Ioan Frunză, akinek 
elválaszthatatlan munkatársa a fele-

sége, Adriana Grand jelmeztervező. 
„Az általuk is jegyzett Tasnádi István 
Finito (Magyar zombi)-jával a tavalyi 
évben egészen kiemelkedő szakmai 
és közönségsikert ért el a társulatunk. 
Erre az évadra az Örkény-év jegyében 
választottunk darabot, így Frunza 
a Tóték című művet fogja színpadra 
állítani” – tudtuk meg a színház ve-

zetőjétől. A tervek szerint ezt követő-
en szintén a nagyszínpadon, Móricz 
Zsigmond Búzakalász című színmű-
ve következik, amit Parászka Miklós 
fog rendezni. 

Móricznak ez egy keveset játszott 
műve, de annál vonzóbb és aktuáli-
sabb. Ha röviden kellene összefoglal-
ni, akkor arról szól, hogyan szól bele a 

család életébe a politika – ismertette 
a terveket az intézmény vezetője. A 
Csíki Játékszín szintén tavasszal fel-
újít egy hét évvel ezelőtt játszott me-
sejátékot, amelynek címe A csodafor-
rás, és mindezek mellett szeretnének 
vendégül látni, vagy a gyergyói társu-
lattól, vagy a székelyudvarhelyiektől 
egy gyermekelőadást. 

„Az évad a Hunyadi László Ka-
marateremben a Vaknyugat című 
produkcióval indul a felnőtt nézők 
számára szeptember 29-én. Az ír 
szerző, Martin McDonagh  négysze-
replős művét az elmúlt évad végén 
mutattuk be, és arra gondolok, hogy 
sokak érdeklődésére számíthat, a 
vendégként nálunk játszó Czintos 
József miatt is, aki mellett Fülöp 
Zoltán, Veress Albert és Kiskamoni-
Szalay Lilla játszanak” – tudtuk meg 
Parászkától. 

A 2011/2012-es, tizenharmadik 
évad gerincét magyar drámaírók mű-
vei képezik. A megvalósításban tíz új 
munkatárs is kiveszi a részét, ugyanis 
öt új társulati tag, valamint öt ven-
dégszereplővel bővült a stáb. 
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> Katonai teherautókat vett a csíkszeredai 
Remat. Bontásra való, 3,5 tonnás, orosz gyárt-
mányú katonai teherautókat vásárolt a napok-
ban a román hadsereg leltárból kiírt vagyontár-
gyait értékesítő Romtehnica vállalattól a Hargita 
megyei Remat. Mint Bíró Józseftől, a cég igazga-
tójától megtudtuk, a nyílt árverésen értékesített, 
sok esetben nulla kilométeres vagy csupán pár 
száz kilométert futott, öt darab Kolozsvárról 
vásárolt, 4 x 4-es GAZ 66 típusú teherautót 
30-40 éves koruk miatt selejtezték le. A Hargita 

megyei Remat korábban – szintén bontásra – 
vásárolt már bukaresti katonai egységnél szolgált, 
hatkerék-meghajtású ZIL–157-es teherautót is. 
A vasgyűjtőtelep szintén a Romtehnica licitjén 
keresztül vásárolt egy temesvári katonai egységtől 
kiselejtezett DAC teherautót is, amit viszont csak 
a későbbiekben hoznak el. „A kiselejtezett jármű-
vek között két műhelykocsi is volt. A teherautók 
karosszériáját szétvágjuk, a szállító konténereiket 
pedig vagy egyben, vagy feldarabolva, vaslemez-
ként fogjuk értékesíteni” – vázolta a valaha nagy 
becsben tartott, katonai színre festett járművek 
további sorsát Bíró.

> Tirolban járt egy székelyföldi kül-
döttség. A tiroli jó gyakorlatok megismeré-
se, lehetséges együttműködések kialakítása 
turizmus, vidékfejlesztés, mezőgazdaság és 
nemzetközi kapcsolatok területén volt a célja 
annak a székelyföldi küldöttségnek, amelyik 
az ausztriai Tirol tartományba látogatott a 
napokban. A delegáció Hargita megyei tagjai 
Borboly Csaba tanácselnök, Tánczos Barna 
mezőgazdasági államtitkár és Korodi Attila, 
a román parlament külügyi bizottságának el-
nöke voltak. A küldöttség találkozott a tarto-
mány elnökével, dr. Herwig van Staaval is.
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Magyar drámák mentén
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Négy településen lesz 
családorvosi ügyelet

hirDetés

A megye négy településén in-
dul be várhatóan októbertől a 
családorvosi ügyeleti rendszer 
– nyilatkozta dr. Bokor Márton, a 
Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság munkatársa. A négy 
település közül egyik Csíkszere-
da lesz.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Csíkszeredában, Szé kelyud-
var helyen, Maroshévízen 
és Csík madarason lesz 

család orvosi ügyeleti központ, me-
lyekben várhatóan októbertől indul 
a tevékenység. Dr. Bokor Márton, 
a közegészségügyi igazgatóságnak 
az ügyeleti központok megszerve-
zésével megbízott munkatársa azt 

mondta, Csíkszeredában a köz-
pont számára kiszemelt helyiség, 
amely a Testvériség sugárúton lévő 
családorvosi rendelők szomszéd-
ságában van, még nincs felújítva, 
a másik három településen viszont 
már csak a szabadságolások miatt 
kell késleltetni a központok beindí-
tását. Bokor azt is hozzátette, a me-
gyeszékhelyen egyelőre hat család-
orvos vállalt ügyeletet, ami azt je-
lenti, hogy naponta váltva egymást, 
15 órától reggel 8 óráig teljesítenek 
szolgálatot. 

Amint arról már többször is ír-
tunk, a családorvosi ügyeleti rend-
szer bevezetése nem volt akadály-
mentes Hargita megyében. A köz-
egészségügyi igazgatóság eredeti-
leg 14 ilyen központot tartott vol-

na szükségszerűnek ahhoz, hogy 
elérjék a megye ideális lefedett-
ségét, aminek eredményeképpen 
minden beteg viszonylag könnyen 
elért volna egy ügyeleti központot, 
ezt a számot később tízre csökken-
tették. Az igazgatóság kérésére 
viszont az önkormányzatok nem 
tolongtak a pozitív válasszal – az 
ügyeleti központok működését 
szabályozó törvény szerint ugyanis 
az önkormányzatok is hozzá kell 
járuljanak ezek fenntartásához –, 
és a családorvosok egy része is hu-
zakodott. Csíkszeredában az ügye-
leti központnak megfelelő helyiség 
megtalálása is gondot okozott, 
mire viszont az megoldódott, is-
mét a személyzeti tényező vált bi-
zonytalanná.

Jelenet a Vaknyugatból. Az idén újra láthatja a nagyérdemű  fotó: sándor levente


