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> Október 6-i megemlékezés. Az ara-
di vértanúkra emlékeznek október 6-án 
Gyergyószentmiklóson. Az önkormányzat és 
a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ 
szervezésében 17 órától a római katolikus te-
metőben kerül sor megemlékező ünnepség-
re, majd 18 órától szentmisére a Szent Mik-
lós-templomban. A temetőben koszorúzni 
óhajtók szándékukat legkésőbb október 6-án 
13 óráig kell jelezzék a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központnál.

> Autóbusz indul a tiltakozásra. Az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács gyergyószéki 
irodájában Bákai Magdolna alelnök közölte: 
a szervezet részt vesz a gyergyószentmiklósi 
megemlékezésen, de fontosnak tartja azt is, 
hogy jelen legyen a marosvásárhelyi ünnepsé-
gen, illetve az azt követő tiltakozáson. A ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetem magyar tagoza-
tának visszaszerzéséért szervezett megmozdu-
lásra autóbusz indul október 6-án 14 órakor. 
A szállítás díjmentes, de előzetes bejelentke-
zést várnak ma 18 óráig a Demokrácia Köz-
pontban. Ugyanitt kell jelezni a koszorúzási 

szándékot is. A tájékoztatón jelen lévő dr. Páz-
mán Enikő, a Hargita Megyei Családorvosi 
Szövetség alelnöke az anyanyelven történő 
orvosképzés fontosságára hívta fel a figyelmet. 
A családorvos szerint a medicinának mint 
a legfontosabb tudomány elsajátításának a 
feltétele, hogy a magyar fiatal anyanyelven 
tanulhasson, ugyanakkor a bajba jutott beteg 
embernek is óriási előny, ha magyarul beszél-
het orvosával, támaszával. „Ki kell mondani, 
mit szeretnénk, mit kérünk. Fontos az anya-
nyelven tanulás, fontos jelenlétünk Marosvá-
sárhelyen” – összegeztek a tájékoztatók. 

Körkép

Virágos környezet, jó közérzet

Városszépítők elismerése

Nagyszínpadi és stúdió-előadá-
sokkal, versenyen kívüli fellépé-
sekkel, workshopokkal, beszél-
getésekkel és vitákkal, illetve esti 
koncertekkel és bulikkal zajlik a 
IX. Nemzetiségi Színházi Kollok-
vium gyergyószentmiklóson. A 
közönség láthatott jó és kevésbé 
jó darabokat, találhatta érdek-
feszítőnek az előadást vagy ép-
penséggel unalmasnak, a zsűri 
viszont csak és kizárólag szak-
mai szempontokat figyelembe 
véve mérlegel mind az előadáso-
kat, mind a rendezvényt illetően. 
Legalábbis ez derült ki a Bicskei 
István és Zsehránszky István 
zsűritagokkal folytatott beszél-
getésekből.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„A kollokviumot legin-
kább a kisvárdai szín-
házi fesztiválhoz ha-

sonlítanám, ahol a határon túli ma-
gyar színházak találkozója zajlik. 

Számomra meglepő módon azon-
ban a kollokvium abban különbö-
zik a kisvárdai fesztiváltól, hogy itt 
nagyon sok mozgás- és táncszínházi 
produkciót láthatunk” – fejtette ki a 
Hargita Népe kérdésére Bicskei Ist-

ván zsűritag. A pécsi Országos Szín-
házi Fesztivál előadásválogatója és a 
Nagy József Jel színházának tagja 
első alkalommal vesz részt a kollok-
viumon zsűritagként. Mint mond-
ta, idén ott volt a kisvárdai és pécsi 

színházi fesztiválokon, illetve isme-
ri a szabadkai Desire Fesztiválon 
bemutatott produkciókat, és ezek-
hez képest a kollokviumon megle-
pően sok a mozgás- és táncszínházi 
produkció. Kifejtette, annak örül, 
hogy ezt a műfajt megismerheti az 
erdélyi közönség, ugyanis úgy véli, 
a jövő színházához sokféle út vezet, 
ezek egyike pedig minden bizony-
nyal a mozgásszínház.  

Zsehránszky István színház-
kritikus, aki végigzsűrizte a ko-
rábbi kollokviumokat, és akinek 
a nevéhez fűződik a színházi se-
regszemle újraélesztése, leginkább 
annak örül, hogy már az ötödik 
gyergyószentmiklósi kiadásától 
kezdődően a Figura Stúdió Szín-
háznál kialakult az a lelkes szerve-
ző csapat, amely képes bármilyen 
problémára azonnal reagálni és 
megoldani. „Kialakult egy jó rend-
szer, ami azért nagy dolog, mert 
a legtöbb rendezvény színvonalát 
jelentős mértékben éppen a szer-
vezési hibákból adódó apró bosz-

szúságok rontják” – magyarázta 
Zsehránszky, kifejtve, hogy itt a 
szervezésnek feje és rendszere van, 
mindenkinek megvan a megha-
tározott feladata és azt pontosan 
végzi. A színházkritikus viszont 
többet várna a közönségtől – mint 
mondta, kétségkívül a kezdetek-
től óriási fejlődés tapasztalható a 
színházlátogatók számát illetően, 
azonban annak örülne igazán, ha 
a négyszáz férőhelyes nézőtéren 
egyetlen előadáson sem lennének 
foghíjasak a sorok, illetve ha az elő-
adásokat követő délelőtti vitákra is 
bemenne a közönség. Ami pedig 
a versenyben szereplő produkci-
ók felhozatalát illeti, Zsehránszky 
elmondta: „Nagyon színes, a mo-
dern színjátszás legfrissebben ki-
dolgozott módjai megjelennek a 
kollokviumon, ami azért fontos, 
mert ha műhelyként fogjuk fel a 
kollokviumot, akkor itt a szakma is 
megismerheti az új dolgokat, pél-
dákat láthat és úgy hasznosíthatja 
a saját munkájában.”  

A zsűri három tagja: Bicskei István, Sebestyén Rita és Zsehránszky István  fotó: jánossy alíz

KoLLoKvIum a ZSűrI SZemSZögéBőL

Kifogástalan szervezés, színes felhozatal

elismerő oklevelet kaptak teg-
nap, a városnapokon pedig a díjat 
is átvehetik a legjobbak, akik be-
neveztek a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat által kiírt Tiszta, 
virágos környezet, jó közérzet 
versenybe. kiderült, hogy a kez-
deményezés jó, a kritériumrend-
szer viszont kiigazításra szorul.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Virágmagot és rostált ter-
mőföldet kaptak tavasszal 
mindazok, akik benevez-

tek a Gyergyószentmiklóst szépítő 
versenyre. Több helyszíni szemle 
után a városi kertészből, az alpol-
gármesterből és a tanácsosokból 
álló bizottság értékelte a lakók 
munkáját, a tegnapi összegzéskor 
kijelentve: elégedettek a beneve-
zők számával, hiányolják ugyanak-
kor a nagyobb összefogást. 

Tizenhét lépcsőház nevezett 
be a közvetlen közelükben lévő 
közterület-szépítési versenybe, a 
kritériumrendszerben megállapí-
tott pontozás alapján elsők lettek a 
Miron Cristea utca tömbház lakói, 
második a Forradalom negyed D 
lépcsőháza, harmadik a Bucsin ne-
gyed 20/A tömbház közössége. A 
virágos terasz kategóriában ketten 
versengtek, első a Bucsin negyedi 
Geréb Zita lett, az intézmények 
között pedig a Szent Erzsébet 
Öregotthon és a Mol benzinkút 
jeleskedett.

Nagy Zoltán alpolgármes-
ter elmondta, nem jelentkezett 
senki a rendes, virágos utcarész, 
illetve virágos vendéglátóhelyek 
kategóriába, ettől függetlenül a 
város honlapján több olyan fotót 
helyeznek el, ahol rendezett por-
ta, virágos zöldövezet, gondozott 
előkert látható, hogy közönségsza-

vazat révén díjat kaphasson az arra 
leginkább érdemes. Jövőre pedig 
többeket szeretnének benevezésre 
ösztönözni.

A tájékoztatón elhangzott: 
a versenykiírás kritériumrend-
szere módosításra szorul, hisz ez 
alkalommal az összesítés alapján 
olyan tömbház melletti zöldöve-
zet nyert első díjat, amely egy 
eldugott részen található, több-
nyire egy család tartja karban. 
Mintalépcsőházként említette a 
második helyet szerzett Forra-
dalom negyedi D lépcsőházat, 
ahol a lakók közösen meszelték 
a tömbházat, kerítést készítettek, 
parkosítottak, bejárót képeztek 
ki. „Itt a lakók 30 százaléka vett 
részt a zöldövezet-rendezésben, 
és ez volt városszinten a legjobb 
arány. Nagyobb összefogásban 
reménykedünk jövőre” – szögezte 
le az alpolgármester. 

Tűzifa a hajléktalanoknak. Amint arról nemrég beszámol-
tunk, a gyergyószentmiklósi hajléktalanok és bántalmazott anyák 
felújított, kibővített otthona tűzifagondokkal küzd. Az első ado-
mány már meg is érkezett, a Tig-Rad System tulajdonosa, Bajkó Ti-
bor, értesülve a szükségről, 3500 kilogrammnyi tűzifát ajánlott fel. 
A fenntartó Ora International segélyszervezet tegnap egy felhívással 
fordult az Arbor Famegmunkálók Szövetségéhez is, segítségüket 
kérve. A segélyszervezet vezetője, Jeszenszky Teréz megköszönte a 
kapott segítséget, jelezve, hasonló felajánlásokat örömmel fogad-
nak, a tüzelő elszállításáról ők gondoskodnak saját járművükkel.


