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> Nemzetközi konferencia a Csiky-
kertben. „A gazdaság többi ágazatához 
képest a turizmus a legkevesebbet szen
vedett, hisz pihenésre igénye van min
denkinek” – fogalmazott dr. Dombay 
István, a Babeş–Bolyai Tudományegye
tem Gyergyószentmiklósi Kihelyezett 
Tagozatának vezetője a válság hatása 
kapcsán. Negyedik alkalommal szerve
zett az egyetem nemzetközi konferen
ciát, a pénteki plenáris és szekcióülések 

témaköre A turizmus szerepe a térség 
fejlődésében nevet viselte, e címmel lá
tott napvilágot az előadásokat tartal
mazó, angol nyelvű kötet is, mintegy 
ötven szerző tudományos dolgozatai
val. A megnyitón dr. Cioacă Adrian 
egyetemi tanár hangsúlyozta: jó ide
genforgalom feltétele a jó úthálózat, 
bemutatva a Transzalpin út jelentőségét 
ökoturisztikai szemszögből. Dr. Dávid 
Lóránt egyetemi tanár angol nyelvű 
előadásában kiemelte: „az ökoturizmus 
nem egyéb, mint ökológiai szemszög

ből tekinteni a turizmus iparára”. Az 
ökoturizmus eszköztárát, természet 
adta lehetőségeit ismertették az egybe
gyűltek, köztük a Csikykerti egyetem 
végzős és mesterizős hallgatói, akik 
munkájára külön felhívta a figyelmet az 
intézményvezető: úgy látja, biztosított 
a minőségi szakemberutánpótlás. A 
turizmus szerepe a térség fejlődésében 
című kötet költségeit a részvételi díjak
ból sikerült biztosítani, az egyetemi ki
adó gondozásában megjelent könyvből 
könyvtárakhoz juttatnak a szervezők. 

Körkép

A díjkiosztó gálát követő Palya 
Bea koncerttel ért véget tegnap 
Gyergyószentmiklóson a Figura 
Stúdió Színház szervezésében 
lezajlott IX. Nemzetiségi Szín
házi Kollokvium. A házigazda 
Figura színház, illetve az Ud
varhely Táncműhely a zsűri 
különdíját tudhatja magáénak, 
a legjobb rendezésért járó díjat 
a Csíki Játékszín által bemuta
tott darab nyerte.
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Az eddigi hagyományokat 
követve a IX. Nemzeti
ségi Színházi Kollokvi

um alkalmából számos szakmai 
díjat osztottak, illetve egyéb 
elismerésekkel jutalmazták a 
seregszemlén részt vevő társu
latokat, színházi szakembere
ket. Így a legjobb előadás díját 
Székely Csaba Bányavirág című 
művének színreviteléért a Ma
rosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulatának és 
a Yorick Stúdiónak ítélte a szak
mai zsűri. 

Finito – a legjobb rendezés
A legjobb rendezés díját a 

Csíki Játékszín által bemuta
tott Tasnádi István Finito című 
művének színreviteléért Victor 
Ioan Frunză rendező nyerte. A 
legjobb női alakítás díját Éder 
Enikő Heiner Müller Kvartett 
című előadásában Merteuil 

szerepének megformálásáért, a 
legjobb férfialakítás díját pedig 
Bányai Kelemen Barna Székely 
Csaba Bányavirág című elő
adásában nyújtott alakításáért 
kapta. A zsűri különdíját több 
társulat is magáénak tudhat
ja, íg y a sepsiszentg yörg yi M 
Studio A behajtó, valamint az 
Udvarhely Táncműhely Peter 
Handke Az óra, amikor semmit 
nem tudtunk egymásról című 
előadásokért. 

Különdíj a Figurának
A zsűri különdíjban részesí

tette a Figura Stúdió Színházat 
is a társulat eszköztárának meg
újításáért, illetve Bianca Imelda 
Jeremiast Carlo Goldoni: Chi
oggiai csetepaté című előadás dísz
leteinek és jelmezeinek ter veiért. 
De a zsűri különdíját kap ta az 
Aradi Kamaraszínház és a szege
di MASZK Egyesület a Kvartett 
című produkció látványvilágá
ért és esszéisztikus stílusáért, 

valamint László Csaba, a Ma
rosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata tag
jának, Dorota Masłowska Két 
lengyelül beszélő szegény román 
című előadásban nyújtott ala
kításért. A legjobb fiatal színész 
alakításdíját Alexandra Fasolă, a 
Bukaresti Állami Zsidó Színház 
tagja vehette át Teibele meg
formálásáért az Isaac Bas hevis 
Singer, Eve Friedman Teibele 
démona című darabban nyújtott 
alakításért. 

A közönségzsűrinek 
a Bányavirág tetszett
A közönségzsűri díját Szé

kely Csaba Bányavirág című 
művének színreviteléért a Ma
rosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulatának és 
a Yorick Stúdiónak ítélték. A 
Bocsárdi Angi Gabrielladíjat 
Tamás Boglár és Kolozsi Bor
sos Gábor vehette át, előbbi a 
Figura Stúdió Színházhoz való 
hűségéért és az itt nyújtott 
színészi alakításokért, utóbbi 
a társulatépítő munkájáért ré
szesült elismerésben. A kollok
vium virtuális kísérőprojektje
ként zajló PlakátRegény nagy
díját Gyalai István nagyváradi 
származású Bécsben élő képző
művész nyerte, a Multikultdíjat 
Raluca Naclad Piatra Neamţii 
újságíró, a Székelydíjat pedig 
Papp Kincses Emese író, publi
cista vehette át. 

Gyergyószárhegy és Gyergyó
alfalu közbirtokossága együt
tesen több mint ötmillió lej 
értékben írt alá finanszírozási 
szerződést a leromlott mező
gazdasági területek erdősíté
sére múlt héten Bukarestben, 
a Környezetvédelmi Alap szék
helyén.

HN-információ

A gyergyószárhegyi és gyer
gyóalfalvi közbirtokossági 
vezetők, valamint Lőrincz 

Csilla, a Környezetvédelmi Alap 
ügyvezetőségének alelnöke a 2010 
végén leadott, kedvezően elbírált pá
lyázatok finanszírozási szerződését 
írták alá csütörtökön Bukarestben, és 
ennek köszönhetően összesen mint
egy 200,35 hektár területet tudnak 
beültetni. Az alfalvi közbirtokosság

gal kötött szerződés értéke 2,5 millió 
lej, míg a szárhegyi közbirtokosság 
2,6 millió lejt kap erdősítésre. A le
romlott mezőgazdasági területek 
erdősítésére vonatkozó program cél
ja a környezet minőségének javítása. 
Lőrincz Csilla elmondta, hogy az 
intézmény célja olyan környezetvé
delmi projekteket támogatni, ame
lyek rövid és hosszú távon megha
tározzák a környezet minőségét, és 

mindannyiunk számára biztosítják 
az egészséges életkörülményeket. 
„A többi általunk finanszírozott 
program mellett különös figyelmet 
fordítunk az erdősítés támogatására. 
Örömömre szolgál, hogy a Hargita 
megyei közbirtokosságok felismer
ték a programban rejlő lehetőséget, 
és élnek vele a helyi közösségek élet
minőségének javítása érdekében” – 
nyilatkozta az alelnök.

A legjobb rendezés díját vehette át Victor Ioan Frunză rendező a Csíki Játékszín által 
bemutatott Tasnádi István: Finito című művének színreviteléért  fotó: jánossy alíz
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Kétszáz hektárt erdősítenek

tANöSVéNyt AVAttAK, 
szórólAPoT nyomTATTAk

Ökoturizmus a 
Súgó-barlangnál
Sok iskolás jelenlétében, hóban  
avatták fel a Boldogasszony pa
pucsa tanösvényt a Súgóbar
langnál. A barlang gyámja ezzel 
és szórólapokkal szeretné nép
szerűsíteni az ökoturizmust. 

Balázs Katalin
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Hozzávetőleg négyszáz mé
teres tanösvény bejá rá
sával ismerkedhet meg 

bárki a Súgóbarlang környéki 
állat és növényvilággal, az ott fel
lelhető kőzetekkel és betekinthet 
a barlangba, ahol cseppkőformá
ciók, illetve denevérek fogadják. 
Az ösvényt a PolgárTárs Alapít
vány és a Mol által kiírt pályázat 
révén valósította meg a Gyilkostó 
Adventure Egyesület. A Súgóbar
lang barlangtani rezervátumot a 
Barlangospataki természetvédel
mi terület veszi körül, így összessé
gében 65 hektár gyámságát vállalja 
a Gyilkostó Adventure Egyesület. 
A legnagyobb nyílású orchideafaj
táról elnevezett tanösvény közel 
22 000 lejbe került, ennek szinte 
egynegyedét az egyesület önrész
ként kellett biztosítsa. Bíró László, 
az egyesület elnöke csapatával öt 
éve vállalta fel a barlang gyámságát, 
azt remélve, a szerződés lejártával 
lesz mód arra, hogy sikeresen pá
lyázzanak újabb ötéves időszakra. 

A kettős hurkot képező tanös
vény bejárását segíti az ez alkalomra 
megjelentetett szórólap, a tájékozta
tó táblácskák, illetve a barlangászok 
is, akik nemcsak a cseppkőbarlang
ban szegődnek a turisták nyomá
ban. 4045 perc alatt bejárható a 
kijelölt ösvény, könnyű, kis szint
különbségű útvonal ez, kialakítói 
minden korosztálynak ajánlják.

A Gyilkostó Adventure vezetője 
további terveikről elmondta, Har
gita Megye Tanácsának támogatása 
révén még idén sor kerül egy bar
langi technikai tanulóút kiépítésére 
a Gyilkostónál. A Postafal hátsó ré
szénél olyan útvonalat építenek ki, 
melyen megismerni, illetve gyako
rolni lehet a függőleges barlangban 
szükséges fogásokat, mászási mó
dozatot. A megpályázott összegből 
sikerül pótolni az egyesület tulaj
donát képező, kiegészítésre szoruló 
felszerelést is.


