
Véget ért a Kortárs 
színházi találKozó

DráMA  
– holnap is

A közönség és a résztvevők 
visszajelzései alapján siker-
ként könyveljük el a találkozót 
– mondják a székelyudvarhelyi 
tomcsa sándor színháznál.

J. Á.

A székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház, valamint 
a Pro Theatrum Alapít-

vány szervezésében, a Hargita 
Népe médiatámogatása alatt lét-
rejött színházi találkozó immár 
hagyományosnak is mondható – 
hétfőn ért véget a negyedik kiadás. 
Az eseményt joggal nevezhetjük a 
kortárs dráma katalizátorának: 
nevéhez hűen idén is román és 
magyar kortárs drámaírók alko-
tásaiból született előadások ke-
rültek színpadra. A fesztivál célja 
nem a verseny, sokkal inkább a ta-
lálkozás és a színházról való közös 
gondolkodás, szerzők, alkotók, 
színházi emberek és a közönség 
nézőpontjainak ütköztetése volt 
– mondják a szervezők. A hatna-
pos találkozó programjában ro-
mán és magyar nyelvű előadások 
egyaránt szerepeltek: a bukaresti 
Arca Színház S-Baroc társulata, az 
elsöprő sikert arató, szintén buka-
resti Odeon Színház, a temesvári 
Mihai Eminescu Nemzeti Szín-
ház, a marosvásárhelyi Ariel Ifjú-
sági és Gyermekszínház, a csíksze-
redai Csíki Játékszín, a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház, valamint a helyi Tomcsa 
Sándor Színház örvendeztette 
meg előadásaival a nagyérdeműt. 
A színházi szakma romániai és 
magyarországi képviselői idén 
is nagy számban voltak jelen a 
Küküllő partján, vezetésükkel, 
aktív jelenlétükkel zajlottak a kö-
zönségtalálkozók, a darabok és 
előadások kapcsán zajló együtt-
gondolkodás. Délelőttönként sor 
került a kortárs román és magyar 
dráma és színház helyzetét bon-
colgató beszélgetésekre is. A szer-
vezők azt is fontosnak tartották, 
hogy a szakmaiság ne menjen a 
színház szeretetének rovására, 
ezért három koncerttel is megör-
vendeztették az udvarhelyieket, 
azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy a közönséget a zenével vonz-
zák be a színháztermekbe. 
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> Garzonlakások meleg víz nélkül. 
Székelyudvarhelyen a Cekend 4. és 6. 
szám alatti szociális tömbházakban a 
felhalmozott adósságok miatt júniusban 
leállították a melegvíz-szolgáltatást. Idő-
közben a 6-os tömbháznak sikerült vala-
mit javítania helyzetén, különben a hideg 
hónapok alatt a fűtést is elzárták volna. 
A probléma nem a télies időjárás miatt 
alakult ki, hiszen a lakók egy részének 
tartozásai nyárig, több hónapra nyúlnak 

vissza. A két tömbházban a melegvízcsa-
pokat június 16-án zárták el – ismertette 
lapunkkal Szabó Jenő, a Kórház negyedi 
lakástulajdonosi társulás elnöke. A két 
épületben egyszobás garzonok vannak, 
amelyeknek közös a fürdőszobájuk, ezért 
nem tudják lemérni az emberek egyéni 
fogyasztását. A fő ok természetesen az 
volt, hogy a 4-es bejáratban 20 000 lejes, a 
6-osban pedig 18 500 lejes adósság gyűlt 
össze. Az elnök elmondta, a két épület 
lakosai nem teszik ki a Kórház negyed 
összlakosságának a 20 százalékát sem, 

mégis sikerült elhasználniuk az egész 
társulás forgóalapjának több mint felét. 
„Megpróbáltuk megelőzni, hogy tovább 
nőjön a tartozásuk. Sajnos ez az intézke-
dés azokat is érinti, akik rendesen fizették 
a költségeket. Már attól tartottunk, hogy a  
fűtésre sem lett volna pénzük” – fogal-
mazott az elnök. Szeptember elsején a  
Cekend 4-es bejáratban visszaadták  
a meleg vizet, mivel sikerült a tartozásai-
kat 8000 lej alá csökkenteniük. Szabó 
hozzátette, ennek lakosai ígéretet tettek, 
hogy a maradékot is kifizetik, csak éppen 

ne maradjanak fűtés nélkül. A 6-os lép-
csőházban a helyzet változatlan, hiszen 
még mindig közel 15 000 lejes tartozás 
vár törlesztésre. Az elnök szerint sajnos 
nagyon gyengék a kilátások: az emberek 
40 százaléka továbbra is adós valamilyen 
mértékben. „Némelyikük valóban nem 
tud fizetni, de legalább 70 százalékuk 
munkaképes, mégsem zavarja őket a ki-
alakult helyzet” – emelte ki Szabó. Az 
idén 32 alkalommal kényszerültek bíró-
sághoz folyamodni a 90 napnál régebbi 
adósságok miatt. (Antalfi József )

a nagykorúság kapujában álló 
fiatalok dohányzással és egyéb 
kábítószerekkel szembeni visel-
kedését felmérendő, október vé-
gén megelőző kampányba kez-
dett az Udvarhelyi Fiatal Fórum. 
a város összes középiskolájá-
ban kérdőíves felméréseket vé-
geznek, amelynek eredményét a 
kampány végén teszik közzé.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Vass Orsolya, az UFF al-
elnöke arról tájékoztatta 
a Hargita Népét, hogy 

már javában tart a felmérés, 
ezen a héten fogják befejezni 
az Eötvös József Mezőgazdasá-
gi és a Kós Károly szakközép-
iskolákban. A kérdőíveket ki-
zárólag végzős diákok töltik ki, 
amelyeket UFF-os önkéntesek 
kézbesítenek a kérdezetteknek. 
Az alelnök azt is kifejtette, a 
diákok zöme többnyire kitölti 
az íveket, de arra is volt példa, 
hogy egyszerűen megtagadták 
a válaszadást – jóllehet név nél-
kül történik –, hiszen nem kö-
telező. „A Szabályos (meg)előzés 
program keretében főként a do-

hányzásra fektettük a hangsúlyt, 
de néhány kérdés az erősebb, 
legális drogokra is vonatkozik. 
Arra szeretnénk választ kapni, 
milyen a fiatalok hozzáállása, 
mivel közvetve vagy közvetlenül 
mindenkit érint a dohányzás. A 
felmérés során statisztikai képet 
kapunk arról, hogy a különböző 
iskolákban a diákok mekkora 
hányada cigarettázik. Természe-
tesen arra is választ szeretnénk 
kapni, mi a dohányzásuk oka, 
milyen családból származnak” 
– mondta Vass Orsolya. Ugyan-
akkor hozzátette, jelenleg tobo-

rozzák a diákokat egy önismere-
ti csoporthoz is. Ezek a csopor-
tos foglalkozások pszichológus 
vezetésével zajlanak majd, ahol 
arról is szó esik, miért is gyúj-
tanak rá egyáltalán az emberek, 
miként befolyásolnak a külön-
böző szerek. Novemberben di-
ákok, tanárok számára egyaránt 
nyitott drogprevenciós előadás 
lesz dr. Dégi L. Csabával. Ezt 
követően nyilvánosságra hoz-
zák a Székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal támogatásával 
létrejövő Szabályos (meg)előzés 
kampány eredményeit.

százhatvanegyezer-négyszáz-
hatvanegy euróból hozták létre 
Máréfalván azt a turisztikai in-
formációs irodát, amelyet teg-
nap adtak át, s amely a munka-
helyteremtés mellett a térség 
turisztikai kínálatával fejleszti 
a vidéki turizmus marketingjét.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Ú j szárnnyal bővült a 
máréfalvi kultúrotthon 
és polgármesteri hivatal 

épülete az Európai Unió Nemze-
ti Vidékfejlesztési Programjának 
keretében. A modern ingatlan 
népies bútorai között két személy 
igazítja majd el a betérőt legkésőbb 
2012. július negyedikétől – tegnap 
ugyanis még nem adták át rendel-
tetésének az épületet, erre az ön-
kormányzat vállalása szerint jövő 
nyárig kell sort keríteni. Az ingat-
lant tegnap a projektet támogató 
megyei önkormányzat elnöke, 
Borboly Csaba és más elöljárók 
jelenlétében vették át.

Az iroda nemcsak Máréfalva, 
hanem Zetelaka és Fenyéd térségé-
nek turisztikai kínálatát is ajánlja 
az épület előtt felszerelt elektro-
nikus információs pult révén, me-
lyekből mindhárom községben 

felszereltek egyet-egyet. „Ennek 
köszönhetően az idelátogató töb-
bet tudhat meg térségünkről, de az 
oldalára szerelt telefon segítségével 
még szállást is foglalhat” – mutat-
ta be tegnapi ottjártunkkor a pult 
működését Dávid Lajos. Máréfalva 
polgármestere még 2009-ben tette 
le az úgynevezett integrált, három 
községet érintő pályázatot, ame-
lyet tavaly bíráltak el pozitívan. „A 

161 461 eurós támogatás nyolcvan 
százalékát az Unió, húsz százalékát 
pedig a román kormány fedezi. 
A pályázat egyik része magára az 
irodaépítésre, másik pedig a vidéki 
turizmus marketingjének fejleszté-
sére vonatkozik – ezt a célt szolgál-
ják az infópultok” – magyarázta a 
polgármester.

Az irodának saját internetes 
honlapja, drótpostacíme és ter-

mészetesen telefonszáma is lesz, s 
a községvezető reményei szerint 
szorosan együttműködik majd a 
máréfalvi Életfa Vendégfogadók 
Egyesületével. Dávid Lajos fontos-
nak tartja, hogy a majdani irodave-
zető, s úgy általában a vendégfoga-
dással foglalkozók referálni is tud-
janak településükről, értékeinkről. 
„Ne csak töltsünk két pohár pálin-
kát, s azzal jó éjszakát...”

A fotón Dávid Lajos mutatja be az infópult működését

SzAbályoS (meg)előzéS

Felmérik a dohányzási szokásokat

tUrisztiKai inForMációs iroda épült MáréFalVán

Infópulton tálalt ajánlatok


