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Készül a következő évad-
ra a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes, ebben 

a hónapban több előadást is tar-
tanak majd a csíki közönség-
nek, évadnyitó műsoruk pedig 
a Hegyen innen-hegyen túl cí-
mű előadásuk felújított válto-

zata lesz – adták hírül a tegnap 
tartott sajtótájékoztatójukon a 
csíkszeredai Városi Művelődé-
si Házban. András Mihály, az 
együttes igazgatója elmondta, 
mindig szemükre vetették, hogy 
kevés előadást tartanak, így ar-
ra törekedtek, hogy többször 

léphessenek fel. Hozzátette: ar-
ra is figyelniük kell, hogy a sok 
ne menjen a minőség kárára, és 
ne veszítsenek hitelességükből.

Saját termés

A Hegyen innen – hegyen túl 
előadásukat a társulat két szó-
lótáncosa, Antal Zsolt és Péter 
László állította össze, ősbemu-
tatóját 2009-ben tartották meg, 
az idei évadban azonban egy 
felújított változatot láthat majd 
a közönség, amelyet a Nemze-
ti Kulturális Alap támogatott. A 
műsorban a gyimesi és a felcsíki 
táncok, zenék különbözőségeit 
és főleg hasonlatosságait követ-
heti nyomon a néző. A produkció 
zenéjét Mihó Attila, a Magyar 
Állami Népi Együttes prímá-

sa szerkesztette, aki zeneka-
rával maga is bekapcsolódik 
az együttes főműsorának évad-
nyitó előadásába szeptember 
19-én, este hét órától a Városi 
Művelődési Házban. A műsort 
másnap, 20-án szintén este hét 
órától megismétlik Mihó zene-
kara nélkül, ezért, aki hallani 
akarja őket, minél hamarabb 
vásároljon jegyeket az első elő-
adásra – javasolták. A Hargita 
együttes Pöttöm Palkó gyermek-
műsorát korábban, szeptember 
18-án, délután 17 órától lehet 
megtekinteni. A társulat fellé-
péseit a felújított honlapjukon, a 
www.hargitatanc.ro oldalon az 
együttes eseménynaptárában 
lehet követni.

BARABÁS HAJNAL

Gyimesi és felcsíki táncok párhuzamát láthatja a közönség

Új évadra készülő hargitások

Felújított produkcióval indít a Hargita együttes, a Hegyen innen-hegyen túl című előadást tűzik műsorra

A játszótér területéből „vettek 
el”, hogy parkolónak biztosítsa-
nak helyet a csíkszeredai Tudor 
lakótelep egyik lakóövezetében. 
Cserébe a csíkszeredai önkor-
mányzat új játékelemeket és 
pingpong asztalt szerel fel, il-
letve felújítják a közvilágítást is.

Hely az autóknak

Javában dolgoznak a Lendület 
sétány, a Tudor Vladimirescu 
utca, valamint Testvériség su-
gárút által közrezárt lakóöve-
zetben, ahol többek között több 
új parkolóhelyet alakítanak ki 
a csíkszeredai önkormányzat 
megbízásából. Egyesek viszont 
nehezményezték, hogy emiatt 
valamivel kisebb lett az ottani 
játszótér: az unokáját hintáz-
tató egyik nagymama is megje-
gyezte ezt, azonban hozzátette, 
elismeri, hogy szükség van par-

kolóhelyekre is. „Egy áldatlan 
állapot rendezése érdekében, 
a lakókkal és a lépcsőház-fele-
lősökkel egyeztetve rendeltük 
meg a munkálatokat” – közöl-
te megkeresésünkre Szőke Do-
mokos alpolgármester. A nyári 
útkarbantartás részeként vég-
zik el a nagyon szűk útszakasz 
kiszélesítését, azzal a szán-
dékkal, hogy biztosítsák a meg-
fordulást a zsákutcában, és 
valamelyest megoldják a parko-
lást, biztonságosabbá tegyék az 
autós és a gyalogos forgalmat. 
„Az volt a cél, hogy úgy alakít-
suk ki a helyet, hogy az autók 
ne a járdán, és ne a zöldöveze-
ten parkoljanak” – jegyezte meg 
az elöljáró. Megoldják az eső-
víz-elvezetést, egy szakaszon 
a járdát és az utat is újraaszfal-
tozzák, szegélyköveket is cse-
rélnek. Várhatóan szeptember 
végére befejezik a munkálato-

kat. Ezt követően úgy tervezik, 
hogy a régi beton pingpongasz-
tal helyett, – amelynek helyé-
re parkolóhelyet létesítettek –, 
újat állítanak fel, ugyanakkor a 

játszóteret újabb játékelemek-
kel gazdagítanák, és a közvilá-
gítást is felújítanák.

B. H.

Parkolót alakítanak ki a Lendület sétányon

Biztonságosabbá válhat a közlekedés az övezetben

A Hegyen innen-hegyen túl című, felújított mű-

sorával indítja évadát a Hargita Nemzeti Szé-

kely Népi Együttes, ugyanakkor korábbi elő-

adásaikat is szeretnék műsorra tűzni az évad 

során, többek között A magyar tánc évszáza-

dai, a Táncoljatok, a Pöttöm Palkó, valamint a 

Ludas Matyi című produkciójukat.
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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
mát, a 0266–372370-et tárcsázza, és bemondja 

pontos címét, lapkihordóink felkeresik Önt ottho-
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.
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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Románi-
ai Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!

Telefonszolgálat:

Főszerkesztő: Kozán István
Főszerkesztő-helyettes: 
Kovács Attila
Tartalomigazgató: 
Szüszer-Nagy Róbert
Ügyvezető: Deák Sándor

Szerkesztőségi ta gok:  
Barabás Hajnal (Aktuális)
Dobos László (Sport, Szieszta)
Iszlai Katalin (Aktuális)
Kömény Kamilla (Aktuális, Gazdavilág)
Molnár Rajmond (Aktuális)
Péter Beáta (Aktuális, Művelődés,
Egészségünkre, Színes mindennapok)
Pinti Attila (Aktuális, Lóerő) 

Kor rek tú ra: 
Lupány István, Pál Éva, Ravasz Réka
Fotó: Gecse Noémi, Sándor Csilla  
Tördelõszerkesztés: 
Bajkó Zsuzsa, Páll Zelinda 
Tévéműsor: Gräf Botond
Reklámgrafika: Tóth Szilárd

Ap ró hir de tés: Kopacz Erika  
Reklám: Gegő Imre (0785–222860)

Lapterv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

FOTÓK: GECSE NOÉMI




