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Tizenkét darabot játszanak
Indul az új színházi évad a Csíki Játékszínnél 
• Nyolc új előadással 
készül, illetve a meg-
lévők közül többet 
is műsoron tart az új 
színházi évadban a 
Csíki Játékszín. A koro-
navírus-járvány okozta 
bizonytalanság miatt 
bérleteket ezúttal sem 
hirdetnek, és továbbra 
is 70 százalékos ki-
használtsággal működ-
hetnek.

ISZLAI KATALIN

Ú j produkcióikat és egyéb 
terveiket ismertette évad-
nyitó sajtótájékoztatóján 

Veress Albert, a Csíki Játékszín új 
igazgatója csütörtökön. Mint kifej-
tette, nyolc új bemutatóval készül-
nek, illetve a meglévők közül többet 
is műsoron tartanak.

Régi és új előadások

Az új produkciókkal kapcsolatosan 
elmondta, jelenleg két előadáson 
dolgoznak párhuzamosan: egy 
mesejátékon Torzonborz, a rabló 
(szerző: Otfried Preußler) címmel 
Budaházi Attila rendezésében, a 
kamarateremben pedig készül egy 

közösségi színházi előadás, a Ki-
lencvenegy (Dálnoky Réka és a csa-
pat) című darab rendezője Bartalis 
Gabriella. Novemberben mutatják 
majd be a III. Richárdot (William 
Shakespeare) Vladimir Anton ren-
dezésében, szilveszterre pedig a 
Sebestyén Attila által rendezett 
Csárdáskirálynő (Kálmán Imre) 
című nagyoperettel készülnek. Ja-
nuár-februárban a nagyszínpadon 
bemutatják a Tartuff e (Molière) 
című komédiát Victor Ioan Frunză 
rendezésében, a felnőtt közönséget 
pedig egy másik, meghívott előa-

dásra is várják: Pintér Béla Kaisers 
TV, Ungarn című darabját Anger 
Zsolt rendezésében tekinthetik meg 
az érdeklődők a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház előadá-
sában. Emellett egy új műfajban 
is kipróbálják magukat, a legki-
sebbek egy babaszínházi előadást 
láthatnak Cseppinkóka kalimbaba 
szenzációs anyakalandja (Varró 
Dániel) címmel Blénessy Enikő ren-
dezésében. Tavasszal ugyanakkor 
egy nagyszínpadi kamaraelőadást 
is bemutatnak, Rodrigo García Aga-
memnonját Alejandro Duran rende-

zésében. Műsoron tartják továbbá a 
Valahol Európában című musicalt 
Somogyi Szilárd rendezésében, a 
Zakariás Zalán rendezte Bolha a 
fülbe című vígjátékot, az ÁSÓKAPA 
című közösségi színházi előadást 
Bartalis Gabriella rendezésében, 
illetve a Hatházi András rendezte 
Gyerekünket. Mindemellett időköz-
ben újabb előadásokkal egészülhet 
ki a repertoár.

További tudnivalók

Veress Albert arról is beszélt, hogy 
a járványhelyzet miatt a 2021/2022-
es évadra nem hirdetnek bérletet. 
Gondolkodnak viszont azon, hogy 
a jövő év elején bevezessenek egy 
szabad bérletet, amely három-négy 
szabadon választott előadásra szól-
na. Továbbá mivel a mecénásbér-
let is kimarad a kínálatukból, ezt 
különböző módokon pótolják. Az 
érdeklődők támogatói kártya vásár-
lásával segíthetik a színház munká-
ját, januártól pedig támogatói jegy 
bevezetésére is készülnek. Az 500 lej 
vagy annál magasabb értékű 
támogatói kártya érvényes 
a színház valamennyi saját 
produkciójára, a támogatói 
jegy értéke pedig 50 lej lesz, 
és egy előadásra ülhetnek 
be általa az adakozók. Jegyek 
továbbra is személyesen válthatók 
a színház jegypénztárában hétfőtől 
csütörtökig 13 és 15 óra, illetve pénte-
kenként 12 és 14 óra között, valamint 
az előadások előtt egy órával. Az 
előadásokat a termek 70 százalékos 
kihasználásával szervezik, és köte-
lező lesz a maszkviselés, de oltási 
igazolvány felmutatása nem szük-
séges a belépéshez. A sajtótájékoz-
tató végén az igazgató arra is kitért, 
hogy új tagokkal bővült a társulat: új 
színész (Nagy Gellért), irodalmi tit-
kár (Kész Orsolya), művészeti titkár 
(Csóti Zselyke), hangmérnökök (Küs-
mödi Roland és Szép Szabolcs), va-
lamint súgó-kellékes (Balázs Hunor) 
erősíti a csapatot. Világosítót viszont 
továbbra is keresnek.

Veress Albert igazgató be szá-
molt az idei évadra tervezett 
be mutatókról, a repertoáron 
tartott előadásokról és egyéb 
tudnivalókról
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A Csodavilág Napközi Otthon fel-
újítása 2016 óta húzódik: nem 

ment zökkenőmentesen a beruházás, 
miután az eredetileg betervezett mun-
kálatok mellett az épület strukturális 
megerősítésére is szükség volt. Erede-

tileg csak a tetőtér beépítése volt 
a beruházás része, de a te-
tőcsere után kiderült, hogy 
a földszintet is újra kell épí-
teni. A munkafázis a bon-
tással kezdődött, majd az 
ebédlőrész megerősítésével 
folytatódott. Ezt követően 

a szerkezeti, valamint a föld-
szint és a tetőtér építészeti munkálatai 
zajlottak. Megtörtént az épület hőszi-
getelése, a nyílászárók cseréje, villa-
mossági munkálatokat is végeztek, a 
fűtésrendszer is elkészült, valamint 

megtörtént a mellékhelyiségek kiala-
kítása és berendezése. Az intézmény 
biztonsági rendszere is kiépült: tűzvé-
delmi és riasztórendszert, illetve füst-
érzékelőket is szereltek. A beruházás 
során a földszinten hét oktatóterem, 
konyha, ebédlő, betegellátó, gyerekek 
és oktatók számára külön-külön mel-
lékhelyiség és raktár van kialakítva.  
Az emeleten két csoportnak oktatóter-
met hoztak létre, van egy betegelkülö-
nítő szoba, itt is gyerekeknek és okta-
tóknak külön-külön mellékhelyiség, 
módszertani szoba, öltözők és raktá-
rak kaptak helyet. Az önkormányzat 
illetékesétől megtudtuk, a napokban 
még egy tűzoltósági engedélyt vár-
nak, de az intézmény készen áll a gye-
rekek fogadására.

Zajlik a visszaköltözés

A Fogarassy Mihály Általános Isko-
lához tartozó Csodavilág Napközi 

Otthon csoportjait a munkálatok 
idejére a Pitypang Óvodaközpontba 
költöztették át. Több év után a nap-
közi munkatársai nagy örömmel fog-
tak neki a visszaköltözésnek. „Min-
denki nagyon örvend, mert nagyon 
össze voltunk zsúfolva. Nagyon vár-
tuk már, hogy visszakerüljünk a mi 
helyünkre: hat csoporttal, több mint 
120 gyerekkel leszünk most itt. Most 
mindenkinek megvan a saját terme, 
helye. Három hete költöztünk át, és 
azóta folyamatosan bejárunk, hogy 
mindent átnézzünk, mindennek 
megtaláljuk a helyét” – fogalmazott 
Kovács Hajnal óvónő.

A bútorzat is megújult

A Csodavilág Napközi Otthonban a 
belső bútorzatot is kicserélték, ágya-
kat, tárolókat is kapott az intézmény. 
Ugyanakkor az óvónők pályáztak is, 
így a magyar kormány Kárpát-me-

dencei Óvodafejlesztési Programján 
keresztül új játszóteret, majd bútor-
zatot és kellékeket is kapott a napkö-
zi. „A napközi felújítása már zajlott, 
amikor benyújtottuk a pályázatot, 
udvari játékokra és bútorzatra. Első 
körben 54 ezer lej értékben a játszó-
teres pályázatunkat hagyták jóvá, 
majd egy évvel később értesítettek 

bennünket, hogy a bútorzat- és esz-
közbeszerzésre vonatkozó pályáza-
tunk is nyert. Ennek értéke közel 90 
ezer lej” – nyilatkozta Kovács Hajnal 
óvónő, hozzátéve: reméli, a gyerekek 
nagy örömmel veszik tulajdonukba 
a játszóteret. Szeptember 13-áig a 
még dobozokban álló kellékek is a 
helyükre kerülnek, a napközi mun-
katársai, az óvónők hangulatossá 
varázsolják a csoportokat, hogy a 
gyerekek örömmel lépjenek majd be 
a megújult intézmény termeibe.

Visszaköltözhet saját épületébe a Csodavilág Napközi Otthon
• A 2021–2022-es tanévet már a megújult épületben kezdhetik meg a gyergyószent-
miklósi Fogarassy Mihály Általános Iskolához tartozó Csodavilág Napközi Otthonba 
járó gyermekek. Hat év után költözhet vissza saját otthonába a tanintézmény. 

Évek óta erre várnak 
a Csodavilág Napközi Otthonnál
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