
Bontják a minifocipálya lelátóit
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Bontással induló fejlesztés
Iskolaépületet, játszóteret és minifocipályát bővítenének

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

„A Központi Régiófejlesztési Ügy-
nökség megszabta, hogy a pályá-
zati szerződés aláírása előtt el kell 
bontani a minifocipálya lelátóit, a 
Művelődési Ház felőli oldalon álló 
betonfalat, a pályát megvilágító vil-
lanyoszlopokat, valamint a létesít-
mény körüli kerítést” – nyilatkozta 
lapunknak Zörgő Noémi, a városhá-
za szóvivője. Jelenleg tehát ezek, a 

szerződéskötés előfeltételéhez 
szükséges munkálatok zajla-
nak. A tervek szerint a pályá-
zati pénzből kibővítenék a 
sétatéri játszóteret, és olyan 
játékelemeket helyeznének 
el, amelyek több korosztályt 
is ki tudnak szolgálni. „Kü-
lönösen sok panaszt kapunk 

arra, hogy nem rendeltetéssze-
rűen használnak egy-egy eszközt, 
tizenévesek ülnek a körforgóra, és 
jön a bejelentés, hogy leszakadt” 
– mondta a szóvivő. Felújítanák to-
vábbá a játszótér és a minifocipálya 
közvilágítását, valamint térfi gyelő 
kamerarendszert is kiépítenének. 

Bővül az iskola

A tervekben szerepel továbbá 
a Tompa László Általános Isko-
la épületének kiegészítése egy új 
épületszárnnyal, amelyben három 
tanterem, egy sportterem és egy 

multifunkcionális terem is helyet 
kapna, mondta a szóvivő. Az épü-
let alagsora, a tetőzet egy része is 
megújul, nyílászárókat cserélnek. A 
projekt egy 11,7 millió lej összértékű 
pályázatból valósulhat meg, ebből 
Székelyudvarhely önrésze az összeg 

két százaléka. A kivitelezés határ-
ideje 2023 decembere – tette hozzá 
Zörgő Noémi.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Szerdán délelőtt babahordozós 
sétán vettek részt a gyergyószent-

miklósi édesanyák, akik a 
Szent István Plébániától 
indulva, a Művelődési Köz-
pont előtt elhaladva, a sé-
tálóutcán keresztül mentek 
végig a főtéren, majd a Váro-
si Könyvtár udvarán zárult 
a program beszélgetéssel, 

tanácsadással, új kendőköté-
si technika bemutatásával. 

Bárki számára nyitott

„Hat évvel ezelőtt indult el ez 
a csoport, a Fészek, a Gyergyói 
Édesanyák Egyesületén belül te-
vékenykedve merült fel az ötlet. 
Amikor a harmadik gyermekem 
volt kicsi, akkor kerültem kapcso-
latba a helyes hordozóeszközökkel. 
Nagy tanácstalanság volt bennem, 
nem volt kihez fordulni, ezért is 
végeztem el a tanácsadói képzést, 
hogy minél több anyukának tud-
jak segíteni” – hangsúlyozta Bodó 
Annamária, a Fészek Hordozós 
Klub vezetője, babahordozási ta-

nácsadó. A babahordozás nagyobb 
mozgásteret biztosít az édesanyá-
nak, és fogzás vagy hasi görcsös 
időszakban segít a babának a fáj-
dalom csökkentésében, emellett 
a kisgyermekek így hosszabb időt 
tölthetnek az általuk biztonságos-
nak talált mellkason. A Fészek 
Hordozós Klub minden hónapban 
tart találkozókat, ahol bemutatják 
a kötési technikákat, és segítenek 
megtalálni a helyes hordozóesz-
közt, illetve bérlési lehetőséget is 
biztosítanak. Vannak életkorhoz 
és súlyhoz kötött hordozóeszközök 
is, kiválasztva az édesanyának 
és babának megfelelőt, így a ba-
bahordozás öröm és életre szóló 
élmény lesz mindkettőjük számá-
ra – hangsúlyozta Bodó Annamá-
ria tanácsadó. A Fészek Hordozós 
Klub nyitott bárki számára, aki 
szeretné megtanulni a helyes ba-
bahordozást.

Babahordozásra biztatnak
• Évek óta szervez babahordozós sétákat a Fészek 
Hordozós Klub Gyergyószentmiklóson, amelynek célja, 
hogy minél több fórumon hangoztassák, ismertessék a 
babahordozás egészséges módozatait. Szerda délelőtt 
is ilyen akciót tartottak a városban, és egy újabb kendő-
kötési technikát is elsajátítottak a résztvevők.

• Összevont projektben, uniós pályázati források-
ból korszerűsítenék a székelyudvarhelyi minifocipá-
lyát, a sétatéri játszóteret, valamint modernizálnák 
a Tompa László Általános Iskola épületét. Ezt meg-
előzően azonban kerítéseket, lelátókat, villanyosz-
lopokat kell elbontani.

István, a székely
Székelyföldi nagyprodukcióban viszik színpadra Sepsiszentgyörgyön 
a legendás rockoperát, az István, a királyt. A felkészülésről, szerep-
lőválogatásról, a szerepek megformálásáról Orza Călin rendezővel és 
a produkció két főszereplőjével, Ritziu Ilka Krisztina és Farkas Loránd 
színművészekkel beszélgettünk a Nézőpontban. „Mindenkinek a belső 
vetítővásznán ott van egy ideális István, egy ideális Koppány, na de ez 
most székely. Ez szőröstől-bőröstől székely dolog, amiben benne van a 
konokság, a még azért is. Az, hogy mi bevállaljuk a legnehezebbet, az 
élő előadást” – árulta el az egyik sajátosságot Orza Călin. „Itt minden-
kiben megvan az akarat, a szándék, az erő, az odaadás, a kitartás, az 
összpontosítás, a belülről jövő őszinte hozzáállás. Ezzel van a legke-
vesebb baj. Sokkal inkább azzal van a baj, hogy ne legyél már annyira 
Koppány, ne legyél már annyira István, ne legyél már annyira készen 
Sarolt, hogy majd össze tudjuk csiszolni a dolgokat” – tette hozzá a 
rendező csapata hozzáállásáról. Kislány korában Réka dalait énekelte 
Ritziu Ilka Krisztina színművész, így nem is volt kérdés számára, hogy 
melyik szerepre jelentkezik a szereplőválogatáskor. Műsorunkban 
karakterformálásról, Koppány keresztény lányának belső vívódásairól 
mesélt. Az István királyt alakító Farkas Loránd, a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház színművésze arról is beszélt, hogy melyik a kedvenc 
dala a rockoperában, ami egyben kulcsfontosságú is számára István 
karakterének megformálásában. A Nézőpont következő adása pénte-
ken 12 órától a Médiatér Youtube-csatornáján látható.

• RÖVIDEN 

Helyi termelők 
vására

Július 16-án, pénteken 8–19 
óra között újra megtartják a 
helyi termelők vásárát a ma-
rosvásárhelyi Petry Látvány-
műhely és Múzeum udvarán 
és a Rákóczi lépcső aljában 
lévő utcában. Az érdeklődők 
házi készítésű élelmiszerek, 
kézműves termékek és pipe-
recikkek gazdag választéká-
ból válogathatnak. 

Békéscsabaiak 
Marosvásárhelyen
A Békéscsabai Jókai Színház 
vendégszerepel Dario Nicco-
demi Hajnalban, délben, este 
című vígjátékával július 16-án 
19 órától Marosvásárhelyen.  

Rendező Tege Antal, fordítot-
ta Bálint Lajos. Szereposztás: 
Anna – Földesi Ágnes, Mario 
– Czitor Attila. A szórakoztató 
olasz színpadi játék két fiatal 
fordulatos, olykor hatalmas 
érzelmi hullámokat keltő sze-
relmi története. A mű a férfi-
nő kapcsolat szeszélyességét 
kívánja ábrázolni, és közben 
megmutatja azt az oldalát is, 
amelyről kevesen szeretnek 
beszélni, pedig csakis úgy 
lehet valami őszinte, ha a 
helyzet fonákját is láttatni 
engedi. Jegyek elővételben 
a Kultúrpalota pénztáránál 
kaphatók, hétköznap 9–17 
óra között. További infor-
mációk a 0365-451034-es 
telefonszámon.

• RÖVIDEN 




