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> Tűzoltóautó Vasláb és Marosfő szá-
mára. Németországból sikerült beszerez-
nie használt, ám jó minőségű tűzoltóautót 
Vasláb önkormányzatának. A községi költ-
ségvetésből megvásárolt célgép a 15 vaslábi 
és 10 marosfői önkéntes tűzoltó munkáját 
könnyíti meg. Fórika István alpolgármester 
elmondta, régi álmuk volt a tűzoltóautó be-
szerzése, de adományozót hiába kerestek. 
Szombaton került sor ünnepélyes átadásá-
ra; a teljes felszereltségű, kilencszemélyes 

járműt a későbbiekben szeretnék egy saját 
víztartállyal kiegészíteni.

> Helyesbítés. Egy korábbi hírben hasz-
nált kifejezés okozott kellemetlenséget a 
Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hiva-
talnak, melyért ezúton kérünk elnézést. A la-
kónegyedekben lévő, folyékony üzemanyag-
tartályok elszállítása kapcsán írtuk, hogy 
ezen gödrökbe „a Csanód udvarra tervezett 
játszótér helyén lévő szemét kerül”. Az illető 
híranyagban is hivatkoztunk arra, most újra 
kiemeljük: építkezési hulladékról van szó. 

Körkép

Középmezőnyben végezteK a gyergyói fogathajtóK a vébén

Lovasnapokra készülődnek

évadKezdet a figura Stúdió Színháznál

Bérletrendszer és nagyszínpadi művek

nemrég tértek haza a francia-
országi Countyban szervezett 
fogathajtó világbajnokságról a 
gyergyói fogathajtók, ahol az ő 
eredményeiknek is köszönhetően 
középmezőnyben végzett a román 
válogatott. bajkó tibor vállalkozó-
fogathajtó és csapata máris újabb 
rendezvényre készülődik, hiszen 
szeptember 17–18-án lesz a iv. 
gyergyói lovasnapok.

J. A. 

Középmezőnyben, több mint 
húsz csapat közül a 9. he-
lyen végzett a román fo-

gathajtó-válogatott, amelyet két 
gyergyói és egy nagykárolyi fo-
gathajtó – Bajkó Tibor, Pál Attila 
és Rákóczi Gergő – is erősített, a 
franciaországi Countyban augusz-
tus 24–28. között szervezett világ-
bajnokságon – tájékoztatta a sajtó 
képviselőit Bajkó Tibor vállalkozó-
fogathajtó. Bajkó Tibor köszönetét 
fejezi ki Hargita Megye Tanácsának 

és a Vidékfejlesztési Egyesületnek, 
illetve Borboly Csaba tanácselnök-
nek azért a támogatásért, amit a 
világbajnokságon való részvételért 
nyújtottak. A verseny kapcsán a 

fogathajtó elmondta, hogy embert 
és lovat próbáló volt a több ezer 
kilométeres utazás a verseny hely-
színéig, illetve az ottani szállás- és 
pályakörülmények sem voltak ép-

penséggel egy világméretű rendez-
vény színvonalához illőek. 

Bajkó Tibor ugyanakkor beszámolt 
arról is, hogy szeptember 17–18-án 
ismét megszervezik – immár negye-
dik alkalommal – Hagita Megye Ta-
nácsa, valamint Gyergyószentmiklós 
önkormányzata társszervezésével 
a nagy népszerűségnek örvendő 
Gyergyói Lovasnapok rendezvény-
sorozatot. Mint mondta, idén is arra 
törekednek, hogy mindig történjen 
valami a pályán, illetve annak közelé-
ben, ami leköti a közönség figyelmét. 
Noha a lovasnapok programja még 
nem véglegesítődött, a főszervező el-
mondta, hogy több mint kétszáz fel-
lépő lesz a két nap alatt, és megszer-
vezik azokat a népszerű próbákat, 
amelyek eddig is nagy érdeklődésnek 
örvendtek a közönség részéről. A 
pályarendezések közötti szüneteket 
pedig a Hóvirág néptáncegyüttes, a 
tekerőpataki Harsona fúvószenekar 
és a Step Dance tánciskola fellépése 
teszi színesebbé.

bemutatóra, illetve a nemzetiségi 
Színházak Kollokviumára készülő-
dik a gyergyószentmiklósi figura 
Stúdió Színház. béres lászló szín-
házigazgató mozgalmas évadot 
ígér, amelyben kiemelt jelentő-
séggel bírnak a bérletrendszerben 
bemutatásra kerülő nagyszínpadi 
művek.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro„A z előző évek hagyomá-

nyát követve a kezdődő 
új évadban is öt nagy-

színpadi művet mutatunk be bérlet-
rendszerben” – magyarázta tegnapi 
sajtótájékoztatóján Béres László 
szín házigazgató, kifejtve, hogy 
szin tén a hagyományokhoz ragasz-
kodva az új évadot is egy gyerekek-
nek szóló színmű bemutatásával 
kezdik. A Hókirálynő című Ander-

sen-mese Jevgenyij Svarc színpadi 
adaptációját Dézsi Szilárd rendező 
viszi színre, a próbafolyamat már 
elkezdődött, bemutatója pedig ok-
tóberben lesz. Szeptember 30. és 
október 9. között szervezik meg a 
Nemzetiségi Színházak Kollokvi-
umának kilencedik kiadását, ame-
lyen az erdélyi magyar társulatok, 
a temesvári német színház, a buka-
resti zsidó színház és az egyetemi 
társulatok mellett, idén részt vesz a 
magyarországi Cinka Panna cigány 
színház, illetve a szarvasi szlovák 
színház is. Ugyancsak októberben 
vesz részt a társulat Nagy Bandó 
András A titok című meseregénye 
alapján Dézsi Szilárd rendezte szín-
művel a bukaresti gyermekszínhá-
zak fesztiválján. Október második 
felében magyarországi turnéra in-
dul a társulat, az elmúlt évadban 
sikerrel játszott darabokat mutat-

ják be Egerben, Pécsett és Miskol-
con, illetve Gyergyószentmiklós 
testvérvárosaiban: Budapest XVII. 
kerületben, Szigetszentmiklóson és 
Kiskunmajsán. November–decem-
berben bemutatásra kerül a jelenleg 
még Bolhapiac munkacímen futó, 
Sebestyén Rita szövegkönyve sze-
rint készülő darab, amelyet Béres 
László rendez. Január–februárban 
Goda Gábor, az Artus kortárs mű-
vészeti stúdió művésze viszi színre 
az Aranycsinálók táncszínházi mű-
vet. Március–áprilisban Victor Ioan 
Frunză rendező viszi színre Aldous 
Huxley Szép új világ című színművét 
Capek- és Fukuyama-szövegekkel. 

A színházigazgató azt is elmond-
ta, hogy a társulat továbbra is tíz szí-
nésszel működik, egy színész – Vass 
Csaba – más társulathoz ment, egy 
másik – Mihály Alpár Szilárd – vi-
szont jött a Figurához. A társulat 

egyébként idén is fenntartja a bér-
letrendszerét mind a felnőtt, mind a 
gyerekelőadásokra. 

Bajkó Tibor. Idén is tartalmas programot ígér a lovasnapokra  fotó: jánossy alíz

Béres László. Mozgalmas évad elé néznek

Kirándulás 
fogyatékos 

gondozottaknak
a gyergyószentmiklósi ápoló és 
gondozó Központ huszonöt la-
kó ja vehet részt egy egyhetes 
ér dem táborban zsögödfürdőn. a 
költségek közel felét hargita 
me gye tanácsa biztosítja.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Huszonöten vehetnek részt 
a gyergyószentmiklósi 
fel  nőtt fogyatékosok in-

téz  ményében ápolt 82 személyből a 
szeptember 12-én kezdődő zsö göd-
fürdői táborban ápolók, as szisz tens 
és pszichológus kíséretében. Közülük 
többen beutalásuk óta nem voltak a 
központ falain kívül – tudtuk meg 
Elekes Erika intézményigazgatótól. 

Az Ápoló és Gondozó Központ 
által létrehozott Szivárványlánc 
Egyesület a Hargita Megyei Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Igazgatóság-
gal együttműködve, a megyei tanács 
által kiírt pályázat révén valósítja 
meg tervét, az 5334 lejes költség-
vetésű táboroztatás 49 százalékát a 
megyei önkormányzat állja. 

„Huszonhárom évestől hatvan-
évesig alkotják a táborozók csapa-
tát, mindegyikük magára hagyott 
fogyatékos. Számukra érdemkirán-
dulás ez klubtevékenységért, illetve 
azért, hogy kivették részüket a köz-
pont mindennapos feladataiból, 
és biztos, hogy pszichikai, fizikai 
felfrissülést eredményez” – közöl-
te az igazgatónő, hozzátéve, idén 
ez a harmadik nagyobb horderejű 
program, korábban közös rendez-
vényeket szerveztek a fogyatékosok 
napközi otthonával, illetve a Szent 
Erzsébet Öregotthonnal.  

Résztvevők a tavalyi táborban. Fizikai,  
pszichikai felfrissülés a fogyatékosoknak


