
A tavalyihoz képest kevesebb, ám 
minőségibb előadásokkal rukkol elő 
a 2011–2012-es évadban a Tomcsa 
Sándor Színház. A társulatról és az 
évad újdonságairól Nagy Pál igaz-
gató és Csurulya Csongor művé-
szeti vezető beszélt lapunknak. 
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A Tomcsa Sándor Színházra is 
jellemző, hogy folyamatos 
változásban van, a különböző 

módosulásokkal pedig a néző többnyi-
re évad elején szembesül. Házuk táján 
– mint ismertes – idei újdonság, hogy 
a múlt évad végén két színész jelentet-
te be távozását: főleg anyagi okokra hi-
vatkozva Márton Réka és Posta Ervin 
hagyta ott a társulatot. A hiányt póto-
landó, már márciusban tartottak egy 
versenyvizsgát, melynek köszönhe-
tően egy udvarhelyi színésznővel bő-
vültek, Bekő Fóri Zenkő csatlakozott 
a csapathoz, aki remélik, új színt hoz 
majd a társulatba. „Akik elmentek, 

azokra is számítunk a továbbiakban is. 
Az idei évad programjában is szerepel 
olyan előadás, amelyiket a tavalyról ho-
zunk át, és abban ők is benne vannak” 
– hangsúlyozta Nagy Pál igazgató, 
majd azzal folytatta, hogy idén a színé-

szek munkáját könnyítendő nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a háttérszemély-
zetre: egy ügyelővel lettek gazdagab-
bak, illetve egy kultúrmenedzsmentet 
végzett kollégát is alkalmaztak, akit 
főleg fesztivál- és egyéb szervezési, 
pályázatírási munkákkal bíznak meg. 
„Példa nélküli Romániában, hogy egy 
ilyen színházat, ilyen kis személyzettel 
működtessenek. A tavalyi évadban 
120-130 színházi eseményt hoztunk 
össze, amit ha visszaosztunk, és a sza-
badságokat nem számoljuk, minden 
második nap egy előadást jelent” – 
állapította meg Csurulya Csongor, a 
társulat művészeti vezetője, majd hoz-
zátette, próbálják tartani ezt a számot, 
és a minőségen is igyekeznek javítani. 
Az legújabb évadról szólva Csurulya 
azt tudatta, hogy négy saját és egy 
vendégelőadással rukkolnak elő. Már 
zajlanak Turgenyev: Egy hónap falun 
című komédiájának a próbái. A darab 
rendezője Barabás Olga, Tompa Klára 

színművésznő és egy udvarhelyi mes-
teri szakos hallgató, Albert Orsolya 
is szerepel benne, a bemutatóra pedig 
októberben kerül sor. Idén is lesz kará-
csonyi-szilveszteri, ünnepi előadásuk: 
a Csak semmi szexet, kérem című angol 
vígjáték rendezésével Nagy Istvánt 
bízták meg. Ezt követően a Terülj, 
terülj, asztalkám népmesét kezdik 
próbálni, mely gyerekelőadás, majd az 
évad utolsó produkciójaként Görgey 
Gábor: Örömálom komédiáját játsz-
szák – utóbbit Vadas László kolozsvári 
rendező állítja színpadra. A társulat 
igyekszik visszatérni a felolvasószínház 
hagyományaihoz: két ilyen előadást 
is műsorra tűznek. Az egyik magyar 
kortárs dráma, a másik pedig egy, az 
iskolai tantervben szereplő anyag lesz. 
„Kevesebb a bemutató, mint tavaly, 
ennek anyagi okai is vannak” – közöl-
te Csurulya, Nagy Pál pedig azt tette 
hozzá: bármennyi pénzünk is lenne, 
tizenhárom emberrel nem tudunk 
minden igényt kielégíteni. „Minden-
ből egy kicsit, és igyekszünk, hogy a 
mennyiségcsökkenés a minőség javára 
váljon – ez a koncepció.” 

A 2011–2012-es évadjukról szól-
va azt is említették, hogy lesz negye-
dik dráMA fesztivál is, melyen a De 
mi lett a nővel? és a Portugál előadásu-
kat tervezik bemutatni. Ugyanakkor a 
társulat utazni is fog, hisz pályázatot 
nyertek egy magyarországi vendégjá-
tékra, illetve helyben is sokat fognak 
mozogni: iskoláról iskolára járnak, és 
előadásaikat népszerűsítik. A bérlete-
ik árusítását már júliusban elkezdték, 
akkor ötvenszázalékos kedvezmény-
nyel lehetett bérletet váltani, melyet 
augusztusra kicsit csökkentettek, szep-
tembertől pedig már teljes áron foglal-
hatunk helyet náluk. 
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> Kábeltolvajokat fogtak. A székelyke-
resztúri rendőrség a 47 éves T. J.-t, a 22 éves 
C. S.-t és a 16 éves L. L.-t állította elő, akiket 
azzal gyanúsítanak, hogy egy héttel korábban 
éjszaka Újszékelyen százhúsz méternyi tele-
kommunikációs vezetéket szereltek le, és lop-
tak el – a kábelek a Romtelecom hálózatához 
tartoztak. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az 
előállított személyek Siménfalván is leszerel-
tek 500 méter vezetéket. Mindhármukat mi-
nősített lopás vádjával állítják bíróság elé. 

> Baleset Alsósófalván. A 61 éves korondi 
T. I. Alsósófalván egy hasz on gépjárművel ha-
ladt a főúton Parajd irányába, és elütötte a sza-
bálytanul átkelni szándékozó 81 éves S. S.-t. A 
figyelmetlen gyalogos belehalt sérüléseibe. 

> Nem férnek a cölöpöktől. Nem fér-
nek el az udvarhelyi gépjárművezetők a járdák 
mentén felállított parkolásgátló cölöpöktől. 
Különösen a Bethlen Gábor utcaiakkal van 
„gond”. Nemrég egy motorkerékpáros ment 
neki az egyik cölöpnek, legutóbb pedig egy 
ittas vezető ütött ki egyet, gépjárművével a jár-

dára hajtva. Mint kiderült, a székelyudvarhelyi 
27 éves Sz. L. ittasan ült a volán mögé, ám au-
tójával nem jutott messze, alig néhány tíz mé-
ter megtétele után elveszítette uralmát a jármű 
felett, és a járdán landolt. Személyi sérülés nem 
történt, az autó viszont jócskán megrongáló-
dott, a sofőrt pedig vérvételre a kórházba kísér-
ték a rendőrök. Ittas vezetésért és rongálásért 
fogják előállítani. 

> Lövététől Isztambulig. Idén a Török 
Magyar Kulturális és Baráti Társaság ké résére 
Isztambulban, a Boszporusz partján állíta-

nak székely kaput, amely Al sócsernátonban 
készült. A tölgyfa Lövétéről, a fenyőfa 
Zágonból, a zsindely pedig Gelencéről 
származik. Beder Tibor, a Magyarok Szé-
kelyföldi Társaságának elnöke elmondta, 
a kapuállítás jelentőségét tovább növeli, 
hogy idén van a szatmári béke 300. évfordu-
lója is. Ez egyben tisztelgés a nagy elődök, 
Thököly Imre, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Fe-
renc, Bercsényi Miklós, Mikes Kelemen és 
bujdosótársaik előtt, akik szabadságukat, 
vagyonukat és életüket áldozták a magyar 
szabadságért.

TomCSA SáNdor SzíNház

„Tizenhárom emberrel
nem lehet minden igényt kielégíteni”

hArGITA mEGYE TANáCSA
nyilvános versenytárgyalást szervez 

a Szabadság tér 5. szám alatti székhelyén 2011. szeptember 19-én 12 órakor 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatti 

ingatlan alagsorában 297 m2, büfétevékenységre alkalmas helyiség 
versenytárgyalásos bérbeadására. 

Az indulási bér értéke havi 1,5 euró/m2. 
Árajánlatokat 2011. szeptember 16-án 16.30 óráig fogadunk el a megyei tanács 

iktatójában, amelyek felbontására 2011. szeptember 19-én, 12 órakor kerül sor.
Az árverési ügycsomó  beszerezhető a hivatal Vagyonkezelési Igazgatósá-

gán 50 lejért. További felvilágosítást a hivatal 203-as irodájában vagy a 0266–
207791, 0734–994360-as telefonszámon kaphatnak.

A PALProdEX Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Hargita megyében található erdőkiter-
melés működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elin-
dította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

hirdetések

Az idén kevesebb lesz a bemutató, mint tavaly 

SzKA-AKCIó

Játszótérből 
felnőtt sporttelep

Az SzKA akciója során felnőttek-
nek alakítanak ki egy sportteret 
a Szabók utca végi játszótérnél. 
A munkálatok bizonyos fázisaiban 
kalákára is várják majd a lakókat. 

M. L. F.

Úgy tartják a Székelyud var-
helyi Közösségi Alapítvány 
munkatársai, a kaláka, a köl-

csönös segítségben végzett munka 
szervesen hozzátartozott és hozzátar-
tozik a közösség életéhez. E gondolat 
szellemében 2008-ban az SZKA úgy 
döntött, újjáéleszti a hagyományt:  
több mint 120 önkéntes segítségével 
kis-játszóterek felújításába fogtak négy 
székelyudvarhelyi lakónegyedben. 
2009-re aztán a program nagyobb 
lett: tavasszal a közösség segítségét 
kérték, döntsék el, mi legyen a sorsa a 
Dávid Ferenc téren levő nem működő 
szökőkútnak, ősszel pedig megszer-
vezték az akkori egyetlen ingyenes 
és mindenki számára nyitott Tábor 
negyedi sportpálya felújítását. 2010 
tavaszán ezt követte a Bethlen negyedi 
Téglavetők bejáratnál található grund 
felújítása, és szintén ősszel a Bethlen 
negyedi csorgó melletti sporpályát 
szépítették meg. Idén folytatódik a 
sorozat: a Szabók utcai játszóteret 
alakítják át sportteleppé. Újdonság, 
hogy ezt felnőtteknek szánják: kültéri 
sportszereket helyeznének el, illetve 
egy kocogópályát is kialakítanának. 
Korábban pályázatot hirdettek, ötle-
teket vártak a tér kialakítására, aztán 
a tervrajzok is elkészültek, jöhet tehát 
a kaláka, a munka. Az elképzelés sze-
rint az újonnan kialakított sportteret 
egy futópályával vennék körbe, me-
lyet bokrokkal, fákkal rejtenének el 
a külvilágtól. Futó- és nyújtógép, egy 
asztalitenisz-asztal és sakktábla is lesz. 
Úgy tervezték, hogy ha az anyagiak 
engedik, akkor a sportszerek fölé tetőt 
is húznak. A munkálatok során a je-
lenlegi játszótér elemeit eltávolítanák 
– ez a lépés viszont nem a legnépsze-
rűbb a közelben lakók körében, akik 
gyerekeikre gondolva, vélhetően majd 
a játszóteret fogják hiányolni. Az új 
eszközök viszont új színt hozhatnak a 
negyed életébe. Az elképzelés szerint a 
teret négy részre osztanák: egyik sze-
letbe a sakktábla, egy másikba a moz-
gássérültek által használható eszközök 
kerülnek, a másik kettőbe pedig szin-
tén sportszereket helyeznének el.

Stúdióelőadások és vendégszereplők

Műsoron tartanak jó pár stúdióelőadást: a De mi lett a nővel? férfimesét, a 
Nórát, illetve a Liselotte és a május tragikomédiát. Három egyéni műsor is 
tovább él: Kulcsár-Székely Attila Virágot Algernonnak monodrámája, illet-
ve a Mustármag és Vidovenyecz Edina Boldogság, gyere haza zenés játéka. 
A Csíki Játékszín vendégelőadására is sor kerül. A Budaházi Attila írta és 
rendezte, Mindennapi varázslatok című produkciót mutatják be – ennek 
helyszínét egyelőre keresik, hisz az előadást kivinnék a színház falai közül.


