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Elégedetlen
laborosok

A biokémikusok, biológusok és vegyészek egészségügyben dolgozó rendjének mintegy 40 képviselője állt
sztrájkőrséget pénteken az egészségügyi minisztérium épülete előtt, és a
bérrács módosításai ellen tiltakoztak.

____________2.
Teátrális világ(unk)

A színház kiterjedése, a Gáspárik Attila által írt sorozat első kötete a színház általános megközelítését kínálja,
a Teátrális világunk már húsbavágó,
provokáló, és ez az, amit ezzel a sorozattal szeretnénk elérni – mondta a
kötetről Szávai Géza.

____________4.
Miniévad
és ballagás

Miniévaddal és ballagással búcsúznak
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A tanév végéhez közeledve a
hallgatók minden előadása utoljára
lesz látható május 15–19. között a
Stúdió Színházban, és május 19-én az
intézmény végzőseinek a ballagási
ünnepségére várják az érdeklődőket.

Május 22-én és 23-án a marosvásárhelyi várban rendezik meg az ötödik szakoktatás és mesterségek vásárát,
amelynek szervezését ezúttal a Kulturális és Tudományegyetem vállalta fel. Ez
alkalommal csütörtökön délben sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen, ahol a
szervezőkön kívül jelen volt a tanfelügyelőség, a vásáron részt vevő szakiskolák, valamint a munkahelyet kínáló
cégek képviselői.

Vajda György

A sajtótájékoztató valóságos vitafórummá
vált, ahol sikerült rávilágítani a romániai szakoktatás néhány aspektusára. Dr. Csegzi Sándor,
a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem vezetője bevezetőként elmondta, két éve
vállalták fel, hogy megszervezik a didaktikai
vásárt, mert az a cél, hogy megteremtsék a kapcsolatot az önkormányzat, az oktatói és a vállalkozói szféra között. A gazdasági élet
kihívásai közé tartozik, hogy rugalmasan kell
viszonyulni a munkaerőpiachoz. Sajnos, ezt illetően a hivatalos oktatási formákat kínáló intézmények le vannak maradva, ezért alternatív

Fotó: Nagy Tibor (archív)

megoldásként olyan szakoktatási központként
működnek, amely igazodik a piaci igényekhez,
és gyors, de jó minőségű tanfolyamokat ajánl,
biztosítva az érdeklődőknek a munkahelyet a
partnercégeknél. Egy olyan szakoktató központ
létrehozását tervezik, amelynek az épületét a
város, a polgármesteri hivatal ajánlja fel, a szükséges gépeket és felszereléseket a magáncégek
segítségével szerelik fel, és az egyetem biztosítja az oktatókat.
A didaktikai vásár tavaszi és őszi kínálatában
két részben mutatja majd be a város szakiskoláit
(Folytatás a 2. oldalon)

NAPI DÓZIS

____________4.
A színházművészettől
a gombfociig

Kovács Levente legutóbb a Spectrum
Színházban állította színpadra Ray
Cooney és Gene Stone Miért nem
marad reggelire? című darabját. A bemutatót követően kijelentette, hogy
hosszú pályafutásának talán ez az
utolsó rendezése. Ennek kapcsán beszélgettünk a darabról, életpályájáról,
a színházról és arról, hogy valóban
végleg visszavonul-e a tanár és a rendező.
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Az év 132. napja,
hátravan 233 nap.
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Ma PONGRÁC, holnap
SZERVÁC, IMOLA napja.
SZERVÁC: a második fagyosszent, a latin Servatius német rövidüléséből jött létre, jelentése:
megszabadított.
IMOLA: növénynév, a régi magyar nyelvben mocsár, vizes terület
megjelölése is volt.
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A működésével kapcsolatos újabb
adatokat hozott nyilvánosságra az RMDSZ

A közigazgatási bíróság döntésének eleget téve, az
RMDSZ közzétette a Kisebbségi Tanácstól kapott költségvetési támogatás elköltésére vonatkozó adatokat.

A határozat szerint az RMDSZ-nek a következő adatokat kellett
nyilvánosságra hoznia:
– A tulajdonában lévő ingatlanok listáját azok címével, a kataszteri/helyrajzi számával, az ingatlan birtokba vételének módját
feltüntetve, illetve vásárlás esetén a vételárat és az eladó (magánvagy jogi személy) nevét.
– A jelenleg bérelt ingatlanok listáját, ezek címével, a tulajdonos nevével, valamint a bérleti díj éves összegével.
– A tulajdonában lévő/bérelt épületeken végzett felújítási munkák költségeit, az elvégzett munkálatok rövid leírását, a kivitelező
cég nevét, 2009-től 2017-ig.
– Kimutatást az RMDSZ alkalmazásában levő (vagy RMDSZt képviselő) személyek külföldi utazásai során felvett napidíjakról,
2009-től 2017-ig, feltüntetve a kiszállás kezdetét, végét, az úti
célt, valamint a kiszállási pénzként kifizetett összeget.
– A 2009 óta megvásárolt műtárgyak listáját, feltüntetve az alkotó nevét, a műtárgy rövid leírását, valamint a vételárat. A dokumentumok román nyelven érhetők el.

Középiskolások jelentkezését várják

Fiatal táncosok a Palotabálon

Táncot kedvelő középiskolás fiatalok jelentkezését
várja a Palotabált szervező Mercur Egyesület, akik
majd alapos felkészítés után fellépnek október 31-én,
a bécsi bálok hangulatát idéző rangos eseményen – jelentette be a napokban tartott sajtótájékoztatón
Cristina Manoilă főszervező és Somodi Katalin, a marosvásárhelyi Dance Art Club táncoktatója.

Tavaly először szervezték meg Marosvásárhelyen a Palotabált,
amikor néhány órára bálteremmé vált a Kultúrpalota nagyterme.
Idén október 31-én kerül sor a színvonalas rendezvényre, és hogy
ez minél élethűbben idézze fel a bécsi bálok hangulatát, a szervezők szeretnének bevonni fiatalokat is, lehetőséget biztosítva számukra, hogy egy elegáns nyitótánccal úgymond bemutatkozzanak
a bálozók előtt.
Cristina Manoilă elmondta, az esemény partnere a Dance Art
Club, Somodi Katalin és Somodi Márton koreográfusok kiválasztanak majd a jelentkezők közül 15 párt, akik alapos felkészítés
után fellépnek a Palotabálon. A marosvásárhelyi középiskolás korosztályt célozták meg, 15-18 év közöttiek jelentkezését várják június 10-ig. Az érdeklődőknek a balulpalatului@yahoo.com
e-mail-címre kell elküldeniük a személyi adataikat (név, életkor,
középiskola neve, telefonszám), valamint egy fényképet magukról. Előnyt jelent, ha az érdeklődők párban jelentkeznek, valamint
ha az illetőnek van tapasztalata a tánc terén. (menyhárt)

Nyílt nap a Medicare
Otthongondozó Alapítványnál

A megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Medicare Otthongondozó Alapítvány nyílt napot tart május 16-án, szerdán 15–18
óra között a Kornisa sétány 23/1. szám alatt, szemben a volt Angela vendéglővel. A betegek segítségére készletükből felajánlanak
a gondozásukhoz szükséges tárgyakat: mankókat, botokat, fáslit,
kötszert, lepedőt, betétet, cipőket, ruházati cikkeket és irodai eszközöket, vizeletgyűjtő tasakokat, illetve sztómazsákokat, tájékoztató anyagokat stb. Adományokat elfogadnak, és a rászoruló
betegek gondozására fordítják. Előzetes telefonos egyeztetés alapján (0744-339-765) mozgásszervi megbetegedésben, agyvérzést
szenvedetteknek angliai kinetoterapeuta ingyenes tanácsadást,
szaksegítséget nyújt a helyszínen, vagy a lehetőségek szerint a
betegek otthonában. Érdeklődni a 0265-212-623-as telefonszámon.
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(Folytatás az 1. oldalról)
és azokat a lehetőségeket, amelyeket
az említett oktatási intézmények biztosítanak diákjaiknak. Nem annyira a
diákokhoz, mint inkább a szülőkhöz
szeretnének szólni, akiknek nagy szerepük van abban, hogy képességeiknek megfelelően valamilyen szakma
felé irányítsák gyerekeiket. Mentalitásváltásra van szükség, amely a
szakoktatást visszahelyezi az 1989
előtti szintre, amikor nem volt szégyen szakiskolába járni és komoly
szakmát tanulni – mondta egyebek
mellett Csegzi Sándor.
Dr. Dorin Florea polgármester a rá
jellemző vehemenciával kritizálta a
rendszert. Elmondta, hogy Romániában kaotikus viszonyok uralkodnak
ezen a téren, a munkáltatókat nem érdekli a munkaerőképzés, és a tanügyi
törvények sem a diákokat támogatják. Ennek az az eredménye, hogy
szétverték a szakoktatást. Kivándorol
a munkaerő, és aprópénzért az itt
végzett szakemberek szedik Nyugaton az epret. Marosvásárhely egykor
élen járt a szakoktatás terén, sok ipari
egység működött, de minden tönkrement. Az említett projekt célja, hogy
a szakoktatás terén mintaprogramot
valósítsanak meg Marosvásárhelyen.
Ebben azonban támogatni kellene a
várost. De hogy építsenek ki egy minőségi oktatási központot, amikor
nemkormányzati szervezetek, cégek
ontják a megalapozatlan okleveleket,
amelyek semmit sem érnek? Ha kell,
külföldről hoznak szaktanárokat, és
megmutatják, hogy másként is lehet!
– mondta többek között a városvezető.
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes elmondta, igen hasznos a didaktikai vásár, és jó ötlet, hogy elsősorban
a szülőkhöz közelítsenek, ugyanis
még mindig az az általános felfogás,
hogy szégyen a kétkezi munka. Marosvásárhelyen van két-három diva-

tos elméleti líceum, ahova a gyerekeket irányítják, sok szülő nem is mer
arra gondolni, hogy netán szakiskolába járjon a gyermeke. Pedig igen
sokan a szakiskolát végzettek közül
műszaki egyetemet végezhetnek, és
elismert szakemberei lehetnek a társadalomnak. Jó tanárok oktatnak,
megfelelő körülmények között, a
város szaklíceumaiban, így akik ott
végeznek, kiváló szakemberek lesznek, nem kell félni attól, hogy „elvesztődik” a gyerek – véli a
főtanfelügyelő-helyettes.
A vállalkozók gondjait először
Cetănaş Nataşa, az Imatex Rt. igazgató-tulajdonosa fedte fel. – Oda jutottunk, hogy „verjük a fejünket a
falba”, amikor alkalmaznunk kell valakit – mondta őszintén. – Nem találunk egy jó számítógép-vezérlésű
fémforgácsológép-kezelőt (CNC),
egymástól (cégektől) lopjuk el a jó
munkaerőt. Pluszban kell fizetnünk
azért, hogy nálunk maradjanak a
szakemberek, ez megnöveli az előállítási költségeket, és akár a piaci
helyzetünket is veszélyeztetheti, mert
nem tudjuk tartani a nyugati termékekkel az árakat – mondta, majd hozzátette –, jó, hogy vannak uniós
támogatások, amelyekkel ultramodern gépek és berendezések szerezhetők be. Ám ezek csak akkor
hatékonyak, ha három váltásban dolgozunk velük, de sajnos alig tudjuk
lefedni a délelőtti termelést. Szerencsésen egymásra találtunk a dr.
Csegzi Sándor által vezetett oktatási
intézménnyel. Sikerült rajtuk keresztül először tíz CNC-gépkezelőt képeznünk, és azért, hogy ez a folyamat
tovább fejlődjön, döntöttünk úgy,
hogy támogatjuk a már említett központ létrehozását. Németországi partnereink fel is ajánlották, hogy számos
gépet rendelkezésünkre bocsátanak,
és reméljük, hogy ősztől beindulhat

az oktatási központ. Olyan nagy a
szakmunkaerő-szükséglet, hogy nem
tudunk három évet várni, ameddig
egy osztálynyi gyerek végez valamelyik szakiskolában, így ez a központ
a megoldás, mert rugalmasan igazodva a munkaerőpiachoz képezi
azokat a szakembereket, akik azonnal
munkába is állhatnak – mondta Cetănaş Nataşa.
Rodica Baciu, a Materom és Ingricop cég tulajdonosa elmondta, több
évig voltak Németországban, ahol
megtanultak dolgozni, de hazajöttek,
és itt építették fel a cégüket. Azt szeretnék, hogy minél több fiatal maradjon itthon, ezért összhangot kell
teremteni a család, az iskola és a
munkahely, vagyis az üzleti szféra
között. A kivándorlás nem megoldás,
hiszen ez nagyon sok lelki traumát is
okozhat. Az üzletasszony kifejtette, a
hazai szakoktatás legnagyobb hiányosságát abban látja, hogy hiányzik
a munka, a szakmák tisztelete. Semmivel sem alantasabb egy autószerelő, mint egy orvos – mindkét
szakember a maga területén ász, és
helye van a társadalomban. A szülőknek az a feladatuk, hogy figyeljenek
oda a gyerekekre, és képességeiknek,
adottságaiknak megfelelően irányítsák olyan szakma felé, amit szeretnek, és ahol megbecsülik őket. Ezért
kell a család, az iskola és az üzleti
szféra összefogjon, hogy egyforma
jövőt biztosítson minden gyerek számára az önmegvalósításhoz – mondta
az üzletasszony, aki elárulta: cége
négy standdal lesz jelen a vásáron,
igazolva, hogy az autósszakma az
egyik legszebb és jövőt biztosító foglalkozás a városban.
A vásár május 22-én 12 órakor
nyílik meg a marosvásárhelyi várban, ahol több iskola mutatja be kínálatát, amelyre, amint elhangzott,
elsősorban a szülőket várják.

Sztrájkőrség az egészségügyi minisztérium előtt

Elégedetlen laborosok

A biokémikusok, biológusok és
vegyészek egészségügyben dolgozó rendjének mintegy 40 képviselője
állt
sztrájkőrséget
pénteken az egészségügyi minisztérium épülete előtt, és a
bérrács módosításai ellen tiltakoztak.

Az egészségügyi maszkkal és kesztyűvel utcára vonulók táblákat tartottak
a magasba, amelyeken egyebek mellett
3,75-ös szorzót kértek tagjaiknak, és
követelték, hogy a költségvetés 6 százalékát fordítsák az egészségügyre.
„Ismét a minisztérium előtt gyülekezünk, mert a múltkori sztrájkőrséggel
semmit sem értünk el. 23 különböző kérést, petíciót, nyílt levelet és egyéb dokumentumot nyújtottunk be, és nem kaptunk semmit.
Átnéznek rajtunk, megaláznak és azt mondják, hogy a mi
munkánk nem életbevágóan fontos a páciensek szempontjából” – nyilatkozta Constanţa Popa fővegyész, a biológia tanszék adjunktusa.
Elmondta: az a legnagyobb gondjuk, hogy megváltoztatták szakmai besorolásukat.
„A tavaly a biokémikusok, biológusok és vegyészek
3,19-es besorolással dolgoztak, míg az asszisztenseknek
3,04-es szorzójuk volt. Azóta is ugyanazok az emberek
ugyanazt a munkát végzik, de az asszisztenseknek az
alapbesorolása 1,67 lett, a miénk 1,63. Miért változik
meg a labori hierarchia, méghozzá úgy, hogy még csak
meg sem kérdeznek bennünket, semmilyen magyarázatot

Illusztráció

nem adnak? Miután minden fizetés csökkent, nekünk
megváltozott a laboron belüli státuszunk is. A felelősségünk viszont megmaradt” – nyilatkozta Popa.
Elmondta: nincs rendjén, hogy egy biokémikus, biológus vagy vegyész kevesebbet keres, mint egy asszisztens. Hozzátette: az új bértörvény alkalmazásával a
biokémikusok, biológusok és vegyészek fizetése több
száz lejjel csökkent, egyes esetekben akár 1.600 lejjel is.
A biokémikusok, biológusok és vegyészek rendje feljelentést tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD), mert véleményük szerint munkájuk a
szakorvoséval egyenértékű, bérük azonban jóval elmarad
az orvosétól. A CNCD május 28-án teszi közzé határozatát.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1332. sz., 2018. május 12.
Rab Zsuzsa

Kívüled élek

Órák, napok
jéghártyás ablaküvegét
lehelgetem, hogy megláthassalak.
Gyönyörű arcod tanulom
utcán, sínek között, örök életveszélyben,
nem tudom hova tartó villamosokon.
Kívüled élek,
olyan bátran, hogy abban már
megláthatnád a vacogást,
ha egyszer közelről szemügyre vennéd.
De nem is ismersz.
Én vagyok az,
aki meg tudom szelidíteni
szemöldököd egymást-maró kígyóit,
aki nem félek, hogy összezúzódom
fekete köveiden,
aki talán még megbirkózom egyszer
iszonyú angyalaiddal,
aki be merek lépni hozzád
a magad-fonta kettős rács mögé
és enni adok neked naponta
és megitatlak.
Nem is tudsz róla, lehajtott-fejű.

Érted-e még az egyszerű beszédet?
Bogozd ki göbös sorsodat.
Segítek.
Aztán visszaadom.
Kívüled élek,
ilyen siralmas-bátran.
Te itt keringsz, még oldozatlanul,
csontjaim fehér izzószálai
tízezer voltos áramában.

Húsz éve hunyt el a József Attila-díjas költő, műfordító (1926-1998)

Baróthi Ádám: Apokalipszis

A Barabás Miklós Céh legújabb tárlatáról

Kezet fogó nemzedékek

Fotó: Nagy Tibor

A festmények, grafikák, textilmunkák, fotók és kisplasztikák színpompás gazdagságában házigazdaként a tárlat mélImmár ötödik, közös tárlatukon léptek a közönség elé mű- tatója, Nagy Miklós Kund üdvözölte a telt házas közönséget.
veikkel a Barabás Miklós Céh Maros megyei tagjai. A közel
– A Barabás Miklós Céh rendezvényei közel állnak hozszázéves múlttal rendelkező céh megyei tagjai kiállításának zánk, egy szép hagyomány folytatása, illetve új tradíció is ez
megnyitójára kedd délután került sor a Bernády Házban.
a tárlat. A Maros megyei csoport vezetője Kákonyi Csilla festőművész, a csoport pedig egy baráti, összetartó közösség,
olyan, mint egy nagy család – közös munkájuk a tárlat felállítása is. A kiállítás szép, fontos és rangos. Az évjáratok, nemzedékek úgy fognak kezet egymással az alkotások
egymásmellettiségében, ahogyan egymást követték az eltelt
évtizedekben is, hiszen a céh jövőre lesz 90 éves. Igaz, egy
hosszú időszakban szünetelnie kellett, de 1994-ben újraindult. A nagy, országos kiállításai mellett pedig léteznek olyan
központjai is, ahol a megyei tagok közösen kiállítanak. Ez a
tradíció Marosvásárhelyen 2004-ben kezdődött, és mindmáig
tart. Hagyományos és modern egyaránt jelen van ezen a tárlaton, a művészet energiája élteti az alkotókat: nagyon sok,
életkorában előrehaladott résztvevője van ennek a tárlatnak:
Kolozsvári Puskás Sándor például nemsokára 90 éves lesz,
márványszobra jelzi, hogy a tradíció mellett az újdonságra is
figyel. 89 éves lesz Kedei Zoltán, 88 éves Szotyori Anna, 86
éves Datu Victor, de van 82 éves és 80 éves alkotónk is, egészen a huszonéves művészekig. Remélem, hogy a céh Maros
megyei csoportjának tevékenysége továbbra is folytonos
marad, soha nem szakad meg.
Harminchárom kiállító művész alkotásait láthatjuk a galériában. Vannak régebbi és újabb munkák, de mindegyik művész a legmagasabb színvonalon megalkotott művét hozta el.
Mindenki egy-három munkával érkezett, a grafikától a szobrászaton, festészeten, ötvösművészeten keresztül a textilművészetig – mondta a méltató, majd kis, derűs performanszot
adott elő Makkai István szobrászművész Bajuszbot című
munkájával.

Kaáli Nagy Botond
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Bemutatták Gáspárik Attila új kötetét
Kaáli Nagy Botond

Teátrális világ(unk)

„Gáspárik Attila könyvsorozatának második kötete, a Teátrális világ(unk) tovább finomítja az előző könyvben (A színház
kiterjedése) oly kitűnően vizsgázott – több
nézőpontú – elemző viszonyulást. A szerző
itt (is) a színház belső, szakmai világának
olyan részleteit mutatja be, amelyeknek igazi
dimenzióiról keveset tudhat az olvasó.
Ugyanakkor állandóan meglepnek, sokszor
szinte sokkolnak a szerző merész KITEKINTÉSEI: a társadalom egészére (történeti, politikai dimenziókra)” – e szavakkal ajánlja az
olvasó figyelmébe Szávai Géza, a Pont Kiadó
vezetője, a kötet szerkesztője Gáspárik Attila
újabb könyvét. A kötetet április 24-én a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokának emeletén telt házas közönség
jelenlétében mutatta be a szerkesztő és a
szerző, a színház vezérigazgatója.
– A színház kiterjedése, a Gáspárik Attila
által írt sorozat első kötete a színház általános
megközelítését kínálja, a Teátrális világunk
már húsbavágó, provokáló, és ez az, amit
ezzel a sorozattal szeretnénk elérni – mondta
a kötetről Szávai Géza. – A Pont Kiadó
három évtizede működik, és nagyon elkötelezett az olyan kiadványok iránt, amelyek valamilyen szempontból hiányt képeznek.
Emlékszem, elcsodálkoztam, amikor fiatal
koromban megjelent a Kriterion ezredik kötete. Immár a Pont Kiadó is valahol az ezredik kiadvány körül jár, az elmúlt 30 év
nagyon fontos kötetei és folyóiratai jelentek
meg nálunk, ráadásul többnyelvű kiadó va-

Barabás Éva: Tordai országgyűlés

gyunk. Az egyik, számunkra igen fontos sorozatunk a Konflux címet viseli, ennek keretében jelent meg a szóban forgó kötet is. A
sorozatban mindeddig színházzal különösképpen nem foglalkoztunk, most olyasmit
szeretnénk elérni, hogy a színházról nem értelmiségi, hanem értelmieskedő nyelven nyilvánuljon meg valaki: közérthetően,
érdekesen. Gáspárik Attila személyében nagyon szerencsés találkozásom volt egy igen
szeleburdi, robbanékony, kontrollálhatatlan
szerzővel, akihez nehéz szerkesztőt találni.
Mégis, mindenki számára hozzáférhetően, elérhetően, a fölösleges doktorkodások mellőzésével írott a könyv. A két kötetet szeretettel
ajánlom az olvasók figyelmébe – mondta
Szávai Géza, majd az általa feltett kérdésekre
(elsőként a közönséggel való viszonnyal kapcsolatosan), illetve a kötetekben szereplő tematikákat érintve a szerző szólalt fel.
– A közönségről is fogok beszélni, de elsőként úgy érzem, magyarázatot kell adnom,
hogy miért is írok. Moldova György szerint
kétfajta író van: az egyiknek az íráshoz ihletre, a másiknak előlegre van szüksége. Akinek ihletre, az az amatőr, akinek előlegre, az
a profi. Én abszolút amatőr vagyok, ha van
ihlet, írok, ha nincs, ordíthat a szerkesztő,
akkor sem tudok írni egy sort sem. Elvégeztem annak idején egy főiskolát, és jóval később jöttem rá, hogy az egyetem annál sokkal
komolyabb dolog. Amikor elkezdtem tanítani
az egyetemen, Béres András sokat segített
nekem. Ő az egyik, aki írásra ihletett. A másik
személyiség egykori osztályvezető tanárunk,
Lohinszky Loránd, aki nagyon sokat olvasott,
gondolkozott, és gyakran kellemetlen kérdéseket tett fel – ez nekünk
nagyon tetszett. Harmadikként Nagy Miklós
Kund rádióst és újságírót
emelném ki, aki a kilencvenes évek elején
kiverte belőlem az első
cikkeket. A „verőleányom”
Majtényi
Ágnes volt, aki a bukaresti rádió főszerkesztőjeként hetente kért tőlem
egy rovatot. Ezek voltak
az iskoláim; és aztán jött
Szávai Géza, aki könyveket kért tőlem.
Folyamatosan azok a
kérdések foglalkoztatnak, amelyek benne vannak ebben a könyvben.
Amikor kabarékat írtam,
ugyanezek a dolgok foglalkoztattak, amikor szöveget kerestem egy-egy
előadáshoz, ugyanezekről akartam beszélni,
amikor interjút adtam

Évadzáró eseménysorozat a Stúdió Színházban

Miniévad és ballagás

Miniévaddal és ballagással búcsúznak a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A
tanév végéhez közeledve a hallgatók minden
előadása utoljára lesz látható május 15–19.
között a Stúdió Színházban, és május 19-én
az intézmény végzőseinek a ballagási ünnepségére várják az érdeklődőket.
A másodéves magiszterisek május 15-én és
16-án, kedden és szerdán 19 órától adják elő
a Levél utcai Stúdió 2-ben Elise Wilk drámáját, a Papírrepülőket, melyet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjaival
Sebestyén Aba vitt színre. Elise Wilk nemzetközileg elismert román drámaíró szövege fiatalokról szól, fiataloknak. Nehéz kamasznak
lenni, de még nehezebb úgy túlélni ezt a korszakot, hogy senki sem áll mellettünk. Ez a
történet az áldozatról szól, a zsarnokokról,
akik maguk is áldozatok egy olyan társadalomban, ami elszakítja a szülőt gyermekétől.
Hat kamasz küszködik a világgal, belülről
emészti őket a felnőtté válás lassú és elkerülhetetlen bekövetkezte. Felhalmozódó problémáikat nem mondhatják el senkinek, hiszen

a példaképeik, a szüleik külföldön dolgoznak.
Az őket ért külső hatásokat és a bennük egyre
növekvő feszültséget mindannyian másképp
próbálják feldolgozni. Egyedül maradtak,
végtelenül egyedül, miközben mind együtt
vannak. Beszélhetnének egymással a gondjaikról, de nem teszik meg, hanem papírrepülőként sodródnak a szélben… Az előadás
kettős szereposztásában Szilágyi Míra, Bajkó
Edina, Mesés Gáspár, Szabó J. Viktor, Nagy
Norbert, Jáger Simon, Fekete Róbert, Erőss
Brigitta, Lukács Andrea és Zsenák Lilla elsőéves magiszteris hallgatók játszanak. A díszletet Szőke Zsuzsa, a jelmezt Czirják Beatrix
harmadéves látványtervező szakos hallgató
tervezte. Sebestyén Aba asszisztense Markó
Orsolya másodéves teatrológia szakos hallgató. Elise Wilk drámáját Albert Mária fordította, és Kis-Luca Kinga koreográfusként
irányította a hallgatók munkáját. A fiatalok
körében Trailaként ismert Trabalka Cecília
felelős az előadás zenei világáért.
Május 17-én, csütörtök 19 órától látható a
Köteles utcában az És akkor én most elenged-

Gergely Erika: Velencei impresszió III.

vagy délutáni beszélgetésen vitatkoztam valakivel, ugyanezek voltak az érveim. Nem
tudom, hányadjára próbálom megfogalmazni
az alapvető fogalmakhoz való viszonyomat.
Ha nem mész el mindennap az alapokig –
addig, hogy mit keresek én ezen a színpadon,
mi a viszonyom a szöveghez, a közönséghez,
a közélethez, amiben alkotok –, akkor óhatatlanul felküldöd magad egy kínai elefántcsontimitációs toronyba. És ott fent halálosan
elégedett vagy magaddal. Ilyenkor jövünk rá,
hogy mennyire provinciálisak is tudunk
lenni, tudok lenni. Ha valós alkotókká szeretnénk válni, akkor kutya kötelességünk mindennap végiggondolni az alaplépéseket,
legyen az bármilyen művészeti ág, amelyben
megfordulunk. Ha egy művészeti csoport vezetője vagy, akkor köteles vagy figyelmeztetni a környezetedet arra, gondolkodjon
arról, hogy mit keres ezen a földön, miért
megy be a színpadra, kinek mondja el azt a
mondatot.
Műfajilag nem tudom behatárolni azt, amit
írtam, de nagyon szeretem például Esterházy
Péter vagy Umberto Eco jegyzeteit olvasni –
a jegyzeteiket, nem az irodalmi műveiket.
Nyilván nem úgy írok, ahogyan ők, de körülbelül náluk találtam meg azt a formát, amely
szerint írni szeretnék. Egyenetlen, szabálytalan, amit írok, de úgy érzem, hogy meg kell
örökítenem azt a világot, amelyet most nagyjából az én generációm vezet: nyomot kéne
hagynunk, ledokumentálnunk, hogy mit és
miért csináltunk. Az én generációmnak már
nincs bocsánat, mi is elkövettük már azokat

lek, és felnövök! című előadás, Hatházi András rendezésében. Hét színészhallgató, néhány téma, számtalan történet, millió
mondanivaló. A múltjuk, a jelenük és a jövőjük ötvöződik ebben az előadásban. Kérdések, amelyeket feltehet bárki, problémák,
amelyekkel önszántunkból aligha foglalkozunk. De ők most foglalkoznak, ők most
megkérdezik, és próbálnak választ találni önmagukban vagy épp társaikban. A produkció
érdekessége, hogy a rendező által dramatizált, a szereplők, valamint évfolyamtársaik,
Dőry Brigitta, Fekete Róbert, Nagy Norbert
és Szabó J. Viktor által írt szövegek, monológok hangzanak el tömör másfél órában. A
„játékban” részt vesz, a megszólalás sorrendjében: Szilágyi Míra, Jáger Simon, Zsenák
Lilla, Erős Brigitta, Mesés Gáspár, Bajkó
Edina, Lukács Ivett Andrea végzős színészhallgatók. Díszlet- és jelmeztervező: Sós
Beáta másodéves látványtervező szakos hallgató; zene: Fekete Hunor harmadéves zenepedagógia szakos hallgató; produkciós
munkatárs: Kelemen Roland másodéves teatrológia szakos hallgató.
Május 18-án, pénteken 19 órától utoljára
látható Marosvásárhelyen a végzős színisek
előadásában a Bruno Schulz novellái alapján
készült Augusztus című nonverbális, egyórás

a hibákat, amelyekért az előző generációkat
okoltuk. Legalább próbáljuk meg elmagyarázni, hogy egy-egy rosszabb döntésünk mögött milyen logika állt, ha állt egyáltalán.
Azt is megpróbálom meghatározni, hogy
mi a színház, és milyenek a benne lévő szerepek – a néző szerepe, a játszó szerepe.
Hogy mindez hogyan változik, és milyen módokon tolunk ki szegény közönséggel. Halkan, diszkréten ülne a nézőtéren, mint kétszáz
éven keresztül folyamatosan, és akkor kiültetjük a színpadra. Van-e jogom provokálni a
nézőt? Fel kéne-e világosítsam előtte, hogy
kérdéseket fogok neki feltenni? Hajlandó-e
válaszolni nekem? Arról is próbálok írni,
hogy elvisszük a gyereket a napközibe, és
onnan a bábszínházba, ahol azzal szórakozunk, ha minél hangosabban kiabál, hogy jön
a farkas, a róka. A kicsi ordít, a bábszínész
iszonyúan boldog, hogy interaktív volt a gyerekkel, aki, miután felnő és színházba megy,
nem érti, hogy ott miért kell hallgatnia. Mert
addig ordítania kellett. És miért van az, hogy
le tudok érettségizni, miközben tizenkét év
alatt öt percig sem magyarázzák el, hogy az
egyik legnagyobb impaktfaktorral rendelkező
művészeti ág, a színház épületében hogyan
kell viselkedni. Annyit nem tudunk, hogy fenékkel milyen irányba kell betolassunk a
széksorok közé, hogy fel kell álljunk vagy
sem, ha valaki utánunk érkezik. Pedig ez a
minimum – mondta a színházzal, színházszervezéssel, színjátszással kapcsolatos tematikákban gazdag kötettel kapcsolatosan
Gáspárik Attila.

produkció. Rendező: Balázs Zoltán. Bruno
Schulz, a tarka fantazmagóriák, mesék és
szenzációk mestere értéktelen kacatokból
építkezik, amelyeknek díszletei között az
életünk zajlik, és ahol az egyedüli lényeget a
maszkok és a formák állandó váltogatása jelenti. Bár Schulz a német expresszionisták,
Musil és Kafka szellemi társa, az egyetemes
méretűre dimenzionált rettegés helyett ő inkább saját gyerekkorából épít házat magának.
A Fahajas Boltok mágikus-realista szerzője a
Monarchia végnapjait írja meg egy galíciai
kisvárosban, ahol saját apja, Jakub, a szolid
kereskedő és filozófus-mágus alakjában
Józef, a gyermek szemével kíséri végig a régi
világ letűnését. A gyermekkor „lenne annak
a »zseniális korszaknak«, a »messiási kornak« a megvalósulása, melyet annyiszor
ígértek nekünk az összes mitológiák” – írja.
A mindent elözönlő káosz agresszivitásával
szemben Józef úgy védekezik, hogy beengedi
azt házának falai közé, és helyet keres neki a
lét tereiben: „Mekkora naivitás azt gondolni,
hogy az élet ezernyi apróságáért küzdve alakíthatjuk sorsunkat! Már csak arra vágyom,
hogy elaltassam a sors éberségét, és minden
feltűnést kerülve, észrevétlenül jószerencsém
oldalához simulva láthatatlanná váljak…”
(Folytatás az 5. oldalon)
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Kovács Levente visszavonul?
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A színházművészettől a gombfociig

– Miért ezzel a darabbal zárná rendezői
pályafutását Kovács Levente?
– Nagyon örvendek, hogy egy olyan darabot állíthattam színpadra rendezői pályafutásom végén, amelyet a tapasztalat szerint
mindenki szeret: a színészek, a közönség és
én is. Ahogy Kincses Elemér rendező barátom mondta: ez „egy szerethető színház”. A
darab tulajdonképpen bohózat megjelölésű,
de nem egészen az, mivel sokkal mélyebb
konfliktusok és árnyalt, elmélyült lélektani
ábrázolás van benne. Az angol irodalomban
a XVIII. századvég szentimentalizmusa óta
folyamatosan visszatérő téma, hogy a másmás társadalmi réteghez tartozó férfiak-nők,
például a főúri férfi és az alacsony származású nevelőnő vagy szolgálólány egymásra
talál, és a szerelmük számtalan akadállyal dacolva többnyire áthidalja a társadalmi különbségeket.
Klasszikus
példák
a
Bronte-regények, vagy közelebbről Bernard
Shaw Pygmalionja, amelyből a sokak által
kedvelt My Fair Lady című musical született,
de említhetjük a Nézz vissza haraggal című
Osborne-darabot is. Ray Cooney és Gene
Stone darabja egyfajta My Fair Ladynek is
tekinthető, hiszen van két egymástól távol
álló ember – a kilencedik hónapban levő terhes hippi csavargó lány és egy begombolkozott, rendszeres életet élő, „bevarrt seggű”,
nyugdíjosztályon dolgozó tisztviselő. Két óra
alatt az életükben óriási fordulatok történnek.
S ez nemcsak az érdekes színpadi cselekmény megfogalmazására nyújt rendkívüli alkalmat, hanem lehetőséget teremt a bonyolult
jellemábrázolásra, ami a színészeknek egyben csemege és nehéz feladat, ahogy a mondás tartja: áldás és átok egyben. Azért tartom
szerethetőnek, testhezállónak ezt a darabot,
mert több jellemző gesztusból, az életből ellesett mozzanatokból, apróbb reagálásokból
és éles összecsapásokból épül fel a történet,
rajzolódik ki a figurák életrajza, s bontakozik
ki a végső megoldás. Azt a színházat szeretem, ahol a színpadon folyamatosan feltárulnak dolgok, felfedezőkként a színészek és
nézők újabb és újabb, addig számukra ismeretlen dolgokra bukkannak: felfedezik önmagukat, a szerepekben és a történetben rejlő
lehetőségeket. A darabban a két szereplő ragaszkodik a magányához, egyikük sem akar
kizökkenni – a ma divatos kifejezéssel élve
– komfortzónájából, ugyanis a mai színház
egyik kulcsszava ez: ki kell zökkennünk a
komfortzónánkból, hogy valami más történjen velünk. Ez a posztmodern színház és általában a mai életvitel egyik fő törekvése. Azt
láthatjuk az utcán, hogy mindenki kopogtatja,
„simogatja” az okostelefonját és nem is szól
a másikhoz, mert ezáltal kizökkenne a saját
– komfortosnak vélt – zónájából. Elidegenedünk egymástól, és ezt kényelmes életformának tartjuk. A modernitás korában a színház
fő követelménye, törekvése a felfedezésre
irányult: feltárni az emberi élet, a társadalom

különböző mozgásait, és megfogalmazni valamiféle érvényesnek gondolt mondanivalót,
úgymond üzenetet. A posztmodern korszakba
lépve a posztdramatikus színház idejét éljük,
a bekövetkezett (vagy bekövetkezőben lévő)
paradigmaváltás egyben átlépés egy másik
világba. A felfedezés izgalma kihalóban van.
Helyette a színház létező dolgok erős, egyidejű, eseményszerű bemutatására törekszik,
és elveti az érvényesnek gondolt tartalmakat.
A személyes olvasat révén mindenki a saját
gondolatvilága szerint írja át és teremti újra
a darabok világát. A színre vitt előadásokból
hiányzik a történet és a bonyolult jellemábrázolás. Erős hatást kiváltó, gyakran performatív, önmagukon túli jelentéssel nem bíró
eseményeknek vetik alá a színészeket, akik
nagy fizikai mepróbáltatásokon esnek át: sárban vagy vízben fetrengenek, sötétben bolyonganak, erős hanghatások nyomják el az
emberi beszédet a hallásküszöb alá, vagy akrobatikus mutatványokat kell végrehajtaniuk,
de a megformált karakterek életéről, felfogásáról, a belső viszonyulásokról keveset tudunk meg. Ez egy olyan trend, amely egyre
inkább eluralkodónak látszik. Én, a modernitás elavult híve, sajnos az emberszabású színházat szeretem.
– Akkor ez azt jelenti, hogy ön nem találja
helyét az újszerű rendezői koncepciók által
megfogalmazott színházi világképben?
– Nem ez az oka. A színpadon mindig
helye van mindenféle irányzatnak. A műfaj
önmagában még nem esztétikai érték. Tanárként is azt mondom rendező szakos hallgatóimnak (és a tantervünkben mindenféle
irányzat szerepel, elméletileg is feltárjuk a lényegüket és a színpadi gyakorlatban is kipróbálhatják magukat akármelyik irányzatban).
A tanárnak nem szabad ilyen vagy olyan
irányban elfogultnak lennie. Ezért nem tanítunk stílusokat, hanem az érvényes, hiteles
színpadi fogalmazás személyes jegyekből
táplálkozó törekvéseire ösztönözzük őket.
Azért nem vállalok ősztől órákat a Művészeti
Egyetemen, mert belefáradtam abba, hogy
egy olyan rendszer fenntartásában merítsem
ki energiáimat, amelyet szívből gyűlölök. S
ezt évtizedek óta teszem, gyakran fogcsikorgatva. A bolognai rendszerről beszélek.
Ennek a követelményei egyre inkább ellehetetlenítik a minőségi, folyamatos, a szakmai
alapokat szilárdan kiépítő oktatást. A három
év alap- és két év mesterképzés rendszerben
valaki kétszer lesz színész vagy rendező,
anélkül, hogy ebben valamilyen minőség érvényesülne. Ehelyett a szétszórtság, az esetlegesség uralkodik el, és sok ember életéből
értékes idő rekesztődik ki. Egyfolytában ki
kell adnunk a diákokat különböző színházaknak, így megszakad egy folyamat, mint
ahogy az Erasmus-programmal is, amikor
egy-egy diák más egyetemeken tanul ugyan,
de ezáltal kizökken egy nálunk elindított folyamatból. Nehéz megoldani a gyakorlatot,
mert nagyon sok a diák. A rendezés folyamatában bizonyos speciális teret is ki kell építeni. Erre nincs elég osztály. Ez a fajta
kiszolgáltatottság ellehetetleníti a minőségi
rendezői képzést. A bukaresti és a budapesti
egyetemen oktatók véleménye is az, hogy minőségi eredmények a színész és a rendező
szakon lényegében az órarenden kívül születnek. Az órarendet kötelező betartani, mert ez
elszámolási normakulcsot jelent. Az osztályok társulatonként kellene működjenek. Korábban egy-egy darabot két-három évig
építettünk fel, azután került a Stúdió színpa-

(Folytatás a 4. oldalról)
Az előadásban Dőry Brigitta, Erőss Brigitta, Fekete Róbert, Jáger Simon, Lukács
Andrea, Mesés Gáspár, Szabó J. Viktor, Szilágyi Míra, Zsenák Lilla végzős színészhallgatók játszanak. Munkatársak: Zoltán Ildikó,
rendező szak, III. év, Zárug Bernadett, teatrológia, II. év, Juraszek Zsuzsa, teatrológia,
I. év.
Május 19-én, pénteken, a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében 21.30 órától tekinthetik meg a Köteles utcában a
Marius von Mayenburg drámája alapján készült Lángarc című előadást Harsányi Zsolt

rendezésében. Kurt és Olga testvérek, első látásra normális családban élnek, azonban hamarosan kiderül, hogy valami nincs rendben.
Szüleik figyelmen kívül hagyják, hogy a testvérpár kapcsolata nem teljesen megszokott,
és Kurt piromániája is egyre veszélyesebb. A
történet az Y generáció feszültséggel teli kitörési vágyáról szól, a szülőktől való elszakadás azonban brutálisnak bizonyul. Az
előadásban a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem oktatói – Tompa Klára és Harsányi
Zsolt – mellett három hallgató, Bajkó Edina,
Pásztor Márk és Barabás Hunor lép színpadra. A produkció rendezőasszisztense Pig-

Kovács Levente legutóbb a Spectrum
Színházban állította színpadra Ray
Cooney és Gene Stone Miért nem marad
reggelire? című darabját. A bemutatót
követően kijelentette, hogy hosszú
pályafutásának talán ez az utolsó rendezése. Ennek kapcsán beszélgettünk
a darabról, életpályájáról, a színházról és arról, hogy valóban végleg viszszavonul-e a tanár és a rendező.

Vajda György

Miniévad és ballagás

Kovács Levente próbafolyamaton

dára az előadás, amelyen dolgoztunk. Ahhoz,
hogy igényes darabok kerüljenek színpadra,
hosszabb folyamatra, alapozásra van szükség, amelyre manapság egyre kevesebb lehetőség nyílik. Mindezekért a bolognai rendszer
a hibás, és nyugodtan állíthatom: a színészés rendezőképzésben kimondottan káros, és
nem ritka, hogy az intézet tanáraiban működő
igényesség háttérbe szorul a bürokratikus
béklyók miatt.
– Ha már lezárul életének több évtizedes
korszaka, tekintsünk vissza. Volt-e olyan
színészosztálya, amelyre ma is szívesen emlékezik?
– Nehéz megmondani 30 év távlatából,
hogy volt-e kedvenc osztályom. Osztályvezető tanárként mindig úgy voltam, hogy amikor elindultunk, hamar megkedveltem az új
osztályt. Aztán persze most visszatekintve,
elmondhatom, hogy valóban voltak kedvencebb osztályok (a neveket nem tudom a teljesség igényével felsorolni, s bocsánatot
kérek azoktól, akikre nem került sor, csak a
beazonosítás miatt, esetleges jelleggel emelek ki egyeseket): például az 1975-1976-ban
végzettek (Hunyadi László, Szélyes Ferenc),
akikkel nagyon sok titkot megoszthattunk.
Aztán a Panek Kati, Keresztes Sándor, Tatai
Sándor, majd később a Bogdán Zsolt és
Fülöp Bözse vagy a Nagy István, Bíró József-féle társaság, az újabb nemzedékek
közül pedig Derzsi Dezső, Gecse Ramóna
osztályát is szerettem. Mindenkivel jól
egyeztünk. Pedagógusként azt vallom, hogy
az embernek szeretnie kell azt, akivel dolgozik, és ebben nincs alku, megkülönböztetés.
Minden emberből ki kell hozni a legjobbat, s
ez egyrészt a diák tehetségétől és akaratától,
másrészt pedig a tanár szaktudásától, szándékától függ. A végeredmény az kell legyen,
hogy az egyetemről kikerült színművészek
képesek kell legyenek arra, hogy a színpadon
érvényes, hiteles megjelenéssel tudjanak egyrészt embert ábrázolni, másrészt megtalálják
a helyüket a különböző stílusok területén is.
Ezt tartom a képzés lényegének.
– Korábban a rendezőtanári pályafutást
említette, de nem tért ki arra, hogy valójában rendezőként is visszavonul.
– Rendezői pályafutásom során elértem
mindent, amit ezen a téren szerettem volna.
Talán egy kivételt említenék: háromszor fogtam neki, de különböző okok miatt nem sikerült színpadra állítanom Frank Wedekind
Lulu című darabját. Most már – az idősebb
generációk hiányának okán – nincs olyan színészgárda, amellyel vállalnám. Eljutottam
abba a korba, amikor csak úgy tudok és akarok színpadra állítani bármit is, ha szív-

nitzky Gellért (I. év, magiszteri színész szak),
díszlet- és jelmeztervező Papp Gyopár (II. év,
látványtervező szak). Az előadásra Múzeumok Éjszakája-karszalaggal előzetes helyfoglalás alapján ingyenes a belépés, a szabad
helyek függvényében.
A jegyek megvásárolhatók a Stúdió Színház
jegypénztárában kedden 14–18 óra között,

Fotó: Spectrum Színház

ügyemnek tekintem. Előfordulhat, hogy szórakozásból megrendezek egy-egy kabarét.
Lehet, hogy találunk a Spectrum Színházban
egy kedvemre való darabot... Ez még a jövő
titka.
– Nemrég Kovács Levente íróként is bemutatkozott. Ez azt jelenti, hogy most több
időt fordít az írásra?
– Nagyon szerettem volna írni korábban is,
de nem tehettem meg, mert a színház legyőzte bennem az irodalmat. Most az irodalom fellázadt, és helyet követel magának az
életemben. Nemsokára kész lesz egy újabb
regényem, amelyet talán júniusban mutatok
be. A címe A nimfa mosolya, fantáziaregény,
amely a velem megtörtént paranormális történetsorozat képzeletbeli leírása és beépítése
egy fiktív történetbe. Nem sci-fi!
– Ennyi színházi tapasztalattal felvértezve,
gondolt-e színdarabírásra?
– Egy darabot írtam Rejtő Jenő Az ellopott
futár című regénye alapján, de nem harcoltam azért, hogy színpadra kerüljön. A főiskolán álnéven írtam jeleneteket, de nem hiszem,
hogy továbbiakkal próbálkoznék. Azonban
nem csak a szépirodalom foglalkoztat. Van
egy összegyűjtött színházelméleti anyagom,
amelyben esszészerűen a kánonképződés folyamatát vizsgálom... Nyugat-Európában kánonok szervesen alakultak ki, a többszöri
elolvasás alakította ki a kanonizált értékrendet. A kommunizmus ezt a feje tetejére állította: a hatalom megrendelte az alkotást, és
előre kijelölte kánonként a művet. S ehhez
hasonlóan, ezek a standardizált kánonok
megjelentek az öltözködéstől, a hétköznapi
viselkedéstől kezdve az élet minden terén,
ami tulajdonképpen megbénította az emberek
fantáziáját, ugyanakkor kiskapuk keresésére
kényszerítette. Erről a folyamatról szeretnék
írni, hogy miként működött ez a színház- és
filmművészetben és az élet más területein.
Nem akarok bonyolult irodalomelméleti
művet írni, ezért választottam az esszét. Azt
is elárulom, hogy van még egy regénytémám,
ami visszakanyarodik a már megjelent előző
kettőhöz, és ezeknek lenne a kalandos folytatása.
– Ha már az ön életében nem lesz jelen az
oktatás, a rendezés, a színház, akkor vélhetően temérdek szabadideje marad. Ősztől
gyakrabban láthatjuk majd a Maros partján horgászbottal a kezében?
– Isten őrizz! Dehogy! Nem szeretek horgászni. Gombfociznék, ha lesz olyan játszótárs, aki ki mer állni ellenem.
vagy az előadás helyszínén kezdés előtt egy
órával. Jegyeket foglalhatnak a színház jegyirodájában és a studioszinhaz.ro honlapon.
A május 19-én, pénteken 11 órakor kezdődő ballagásra a Köteles utcai Stúdió Színházban kerül sor – áll a Magyar Művészeti
Kar irodalmi titkárságának közleményében.
(Knb.)
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Közös produkció a Spectrum Színházzal

dezi meg Vidnyánszky Attila. (Fellépnek: Berettyán Nándor, Bordás Roland, Mészáros
Martin, Bánsági Ildikó, Barta Ágnes, Beretytyán Sándor, Tóth Auguszta, Udvaros Dorottya, Schnell Ádám, Varga József, Fehér
Tibor.) Boldogság, megélhetés, érvényesülés. Ezt reméli Vincenzo, Simone, Rocco,
Ciro és Luca: az öt Parondi fivér. Apjuk halála után határoznak úgy, hogy anyjukkal
délolasz falujukból a dinamikusan fejlődő
Milánóba költöznek, valamikor az 1950-es
évek elején. Vincenzo, a legidősebb fiú már
eljegyzett egy jómódú leányt Milánóban, de
a család megérkezése majdnem szakítással
jár a két fiatal között. Simone az ökölvívásban találja meg a megélhetését és a siker lehetőségét, de hamar lejtőre kerül. Rocco, a
középső fiú az, aki a családot összetartja,
A Nemzeti Színház nagyszínpadi produk- bátyját igyekszik megvédeni az „édes élet”
ciói között bemutatják Madách Imre műve csapdáitól, és végül belőle lesz bajnok. A két
alapján Az ember tragédiáját, amelyet szintén
Vidnyánszky Attila rendez (főbb szereplők:
Berettyán Sándor, Ács Eszter, Berettyán Nándor, Csurka László m. v., Farkas Dénes,
Fehér Tibor, Szabó Sebestyén László).
– Az ember tragédiája az a mű, amellyel ha
komolyan foglalkozik az ember, nemhogy kimerítené önmagát, de újabb és újabb kérdéseket és gondolatokat szül – vallja
Vidnyánszky Attila, aki 1999 óta immár négy
verzióban rendezte meg Madách művét. Ezúttal a Nemzeti Nagyszínpadának egészét (a
nézőteret is) arénaszerűen „bejátszó”, látványos előadás születik.
Marosvásárhelyi vonatkozású az is, hogy
Szász János rendezésében színpadra állítják
Székely János Caligula helytartója című drámáját. Ebben többek között Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó, Rácz József, Kristán Attila,
Bordás Roland, Bodrogi Gyula, Szarvas József lépnek fel. Mint ismeretes, a Caligula
helytartója verses történelmi dráma, mely az
egyén és a hatalom bonyolult viszonyrendszerét boncolgatja, valahogy mégis túlmutat
formán és időn. A Palesztinában 39-41 között
játszódó történet ugyanis a hatalmi meggyőződés, a nemzeti fennmaradás és egyáltalán
a hitükben elő és éltetett népcsoportok igazságainak összetűzését festi meg, s mindezt a fiatalabb fivér közül Ciro egy autógyárban
helyezkedik el, Luca pedig még kisfiúként fidrámai hősök benső vívódásain keresztül.
A romániai színházkedvelő közönség so- gyeli a nagyobbak küzdelmeit, hogy végül ő
raiban is ismert rendező, Viktor Rizsakov mondja ki azokat a kulcsszavakat, amelyek
rendezi meg Ivan Viripajev Álomgyár című felcsillantják egy élhetőbb jövő lehetőségét.
művét Trill Zsolt, Szűcs Nelli, Rácz József, A Rocco és fivérei az egyetemes filmművéKristán Attila, Tóth László, Katona Kinga, szet gyöngyszeme, az olasz neorealizmus
Bordás Roland, Tarpai Viktória m. v. szerep- egyik legnagyszerűbb alkotása. Luchino Vislésével. Ivan Viripajev, a kortárs európai szín- conti 1960-ban bemutatott filmje Giovanni
ház mára már szinte kultikussá vált Testori A Ghisolfa-híd című 1958-as regénye
drámaíró-rendezője mintegy 17 évvel ezelőtt alapján készült. A mozifilm számos rangos
robbant be az orosz színház világába. Az díjat nyert, és meghatározó állomás volt töbegyik első, nagy sikerű drámája nyomán el- bek között Renato Salvatori, Annie Girardot,
nevezett, és szellemi társával, Viktor Rizsa- Claudia Cardinale és mindenekelőtt a Roccót
kovval közösen elindított Oxigén (Kiszlorod) alakító Alain Delon karrierjének kezdetén.
Csiszár Imre Robert Bolt Kinek se nap, se
művészeti „mozgalom” egy új hangvételű és
szellemiségű, a mai kor emberének hiányér- szél – Egy ember az örökkévalóságnak című
zetét megcélzó színházi nyelv megteremté- darabjának megrendezésére vállalkozik.
sére tesz kísérletet. Azóta számos (Főbb szerepekben: Rátóti Zoltán, Schnell
színművével keltett feltűnést az orosz, illetve Ádám, Söptei Andrea, Bodrogi Gyula, Fehér
európai színházi életben, és a művészetelmé- Tibor, Barta Ágnes, Bakos-Kiss Gábor, Tóth
leti, filozófiai, etikai és vallási problémákat László, Rubold Ödön, Berettyán Nándor,
is érintő szövegeiből készült előadások, fil- Nagy Márk, Csurka László m. v.) Haladás
mek mindig eseményszámba mennek. A ko- vagy elvhűség, gátlástalanság vagy erkölrábbi darabjaihoz hasonlóan a 2011-ben írt csösség, reálpolitika vagy illúziók? Nem csuDreamworks (Álomgyár) című színműve is a pán a történelemformáló személyiségeknek
beteljesületlen emberi álmokról, a szeretet kell ezek közül választani, a hétköznapi
utáni vágyról szól, ám ebben az esetben a ember életében is fontos kérdés, melyik úton
hollywoodi filmek stílusát idézve, játékos halad. Bármilyen hitet, meggyőződést, erköliróniával beszél ezekről a komoly, a mai em- csi értéket sutba dobunk az érvényesülésért,
vagy merünk hallgatni lelkiismeretünkre,
bereket mélységesen érintő kérdésekről.
A szintén marosvásárhelyi illetőségű Kiss belső sugallatokra, ha azok látszólag nem haCsaba William Shakespeare Othello, a velen- tékonyak, esetleg hátrányos helyzetekbe socei című darabját viszi színre (főbb szerep- dornak? Naponta, de legalábbis életünk
lők: Horváth Lajos Ottó, Farkas Dénes, Ács fordulópontjain mindannyian vergődtünk
Eszter, Nagy Mari, Blaskó Péter, Söptei And- már ilyen dilemmák között. Robert Bolt Egy
rea). Shakespeare egyik legsérülékenyebb da- ember az örökkévalóságnak (The Man for All
rabja, a közhelyek és teátrális fogások terepe. Seasons) című drámájában Sir Thomas More
Erotikus thriller vagy borzongató, szorongó tragédiáját írja meg, aki evangéliumi tisztatörténet a látszat hatalmáról, az emberi biza- sággal vállalta elveit, és inkább elbukott,
lom törékenységéről. Az aljasságról, a szen- mintsem megtagadja azokat.
Kiváló produkciónak ígérkezik Anton Pavvedélyről, az ártatlanságról. A darab a maga
korában is épített a közönségben bizsergő lovics Csehov klasszikusának, a Meggyesidegengyűlöletre, használta, kéjjel suttogta a kertnek a színrevitele, amelynek rendezését
feketékben rejlő elemi szexualitás, az állati Silviu Purcărete vállalta olyan parádés szereposztásban, mint Udvaros Dorottya, Blaskó
kéjelgés képzetét.
Giovanni Testori regénye alapján a Rocco Péter, Szarvas József, Trill Zsolt, Szűcs Nelli,
és fivérei című nagyszínpadi produkciót ren- Farkas Dénes, Kristán Attila, Rácz József,
Május 9-én sajtótájékoztatón mutatták be a budapesti Nemzeti Színház
2018/2019-es évadának műsorra tűzött előadásait. Ezek között van Döbrentei Sarolta Sára asszony című
darabja, amelyet a Nemzeti Színház,
a Spectrum Színház és a Gyulai Várszínház közös produkciójaként Vidnyánszky Attila vezérigazgató rendez,
a Gobbi Hilda-színpadon mutatják be
és amit természetesen Marosvásárhelyen is láthat majd a nagyérdemű.
Ugyanakkor Székely János egykori
marosvásárhelyi író darabját, a Caligula helytartóját is bemutatják. Ismertetőnket a budapesti Nemzeti
Színház közleménye alapján állítottuk
össze.

Ács Eszter, Bordás Roland, Katona Kinga,
Szabó Nikolett m. v. Sic transit gloria mundi,
vagyis: így múlik el a világ dicsősége, mondhatnánk, hisz ki ne érezne szomorúságot,
amikor régi, belakott terekből egyszerre
emlék lesz, mert az idő felszámol minden
emberi léptéket, és lebontja azt, ami már nem
fenntartható. Nyilván Csehovnak is lehetett
része ilyen élményben, hisz kereskedő apja
elárverezte a házukat, amit olcsón egy barátja
vett meg. Ez ihlethette a Meggyeskert című
drámájának ötletét is (amelynek címe magyar
fordításban Cseresznyéskertként terjedt el),
és amely egyben utolsó darabja. A művet először 1904-ben mutatta be a moszkvai Művész
Színház társulata Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko rendezésében. Magyarországi ősbemutatója húsz évvel később,
1924 szeptemberében volt a Vígszínházban,
a szöveget Tóth Árpád fordította.

Fotó: budapesti Nemzeti Színház

Még egy klasszikust műsorra tűznek, ez
nem más, mint Molière Tartuffe-je, amelynek
rendezője David Doiasvili. (Főbb szereplők:
Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó, Ács Eszter,
Szűcs Nelli, Szabó Sebestyén László, Barta
Ágnes.)
Az eredeti címben a szerző fontosnak
tartja, hogy a névhez társítsa a jelzőt is: „l’imposteur”. Tartuffe, avagy a képmutató, de
mondhatnánk szenteskedőt, szemforgatót,
kétszínűt, alakoskodót, ájtatoskodót, kegyeskedőt, farizeust… És ha egy nyelvben valamire ennyi megnevezés van, azt mutatja,
hogy az a jelenség foglalkoztatja a beszélőket. De mi sem mutatja jobban e színdarab
népszerűségét, mint az, hogy e szinonimák
közé ma már oda lehetne írni ezt is: „egy tartuffe”. Értenénk, mert a figura eggyé vált a
tulajdonsággal, amit Molière e darabjában
pellengérre állított, mégpedig olyan erővel,
hogy noha 1664-ben már megvolt vele, csak
1669-ben kapott engedélyt a bemutatására.
Megszámlálhatatlan színpadi olvasata van
napjainkban is, minden alkotó megtalálja a
maga Tartuffe-jét, aszerint, hogy épp mit akar
üzenni a világnak, épp melyik társadalmi jelenség piszkálja a csőrét.
Izgalmas produkciónak ígérkezik Örkény
István Macskajátéka, amelyet a közismert
színész-rendező, Cserhalmi György állít színpadra olyan szereplőkkel, mint Udvaros Dorottya, Bánsági Ildikó, Blaskó Péter, Tóth
Auguszta, Nagy Mari, Söptei Andrea, Tóth
László. „Mi, emberek, csak egyféleképpen
tudunk szenvedni és örülni, akár az élet elején, akár a végén tartunk” – írja Örkény István a Macskajáték című tragikomédiája elé.
Ha elővesszük egy fiatalkori fényképünket,
úgy tűnik, az életünk egy önfeledt pillanatban
megragadható, és bár múlnak az évek, szenvedélyeink és szenvedéseink ugyanolyan elevenen élnek bennünk, mint hajdanán. Örkény
így folytatja: „E groteszk történet főhőse özvegy Orbán Béláné, s a darab valójában az ő
véget nem érő vitája, szájaskodó, alakoskodó,
még a hazugságtól sem visszariadó pörlekedése mindenkivel, aki körülveszi: a lányával,
a szomszédnőjével, Paulával s legfőképpen

az ő München közelében élő nénjével, Gizával. Körömszakadtáig harcol, hogy zűrzavaros, értelmetlen és reménytelen szerelmét
ráerőszakolja a világra. Megvan benne minden, amire az ember képes: egy piaci kofa
nagyszájúsága és egy görög tragika fensége.
Mit is tehetne mást? Orbánné a természet törvényei ellen harcol, mert semmibe veszi az
öregséget, és hadat üzen a halálnak”.
Vidnyánszky Attila jó pár éve dolgozik
együtt Földes László Hobóval, akinek előadásai, színes egyénisége különleges jelenség
a Nemzeti színpadán Ezúttal egy ismert
bluest parafrazálva írt saját történetet, amelyet a rá jellemző stílusban ad elő. A Hé,
Magyar Joe! előadást is Vidnyánszky Attila
rendezi, Földes László Hobo mellett Rácz József is színpadra lép. „Az ötlet a semmiből
csapott le rám. Jimi Hendrix világhírre juttatott egy féltékenységi gyilkosságról szóló
néger bluest, a Hey Joe-t, amit én negyven
éve lefordítottam, és azóta is játszom. Valamiért eszembe jutott, hogy ha nekem amerikai nevem van, azaz a Hobo, akkor a Joe is
lehet magyar, és egy ültő helyemben leírtam
a gyilkos élettörténetének vázlatát. Joe
Magyar József néven született a hetvenes
évek végén. Apja a rendszerváltás után bankár lett, verte a fiát, az anyja színésznő volt,
bármit eljátszott, csak anya nem volt. Józsi
utálta az iskolát, futballista akart lenni. Megismerte a bluest, és a legjobban a Hey Joe tetszett neki. A BKV Előre ificsapatában
középcsatárt játszott, és minden gól után a dal
egyik sorát kiabálta: »Lelövöm az asszonyt!«
Ezért nevezték el Joe-nak. Nem vágyott nagy
életre, csak villamosvezető lett, és feleségül
vette az első nőt, aki lefeküdt vele. A nő azt
hitte, a bankár apuka majd arany életet biztosít nekik, ám hamar rájött, hogy ez soha nem
teljesülhet, és megcsalta a férjét. Joe rajtakapta őket, és miután az asszony megalázta,
az apja vadászpuskájával lelőtte. Utána kihívta a rendőröket, feladta magát, mindent
bevallott. Súlyos ítéletet kapott, tizenhat évet
húzott le a börtönben, ahol naponta küzdött a
lelkiismeret-furdalással és a szégyennel.
Aztán kiszabadult és itt találta magát a mai
Magyarországon, ami nem hasonlított arra,
ahol ő felnőtt. Az utcán élt, munkát nem kapott, végül utcazenész lett, így találkozott egy
néhai osztálytársával, aki munkát és szállást
adott neki. Eddig a történet, amit 26 dalszövegben írtam meg, és ősszel dupla lemezként,
egy hangoskönyvben jelenik meg. Megmutattam az anyagot Vidnyánszky Attilának, aki
egy kétszereplős előadást vizionált a dalok
köré. Színész alakítja majd Joe-t, én pedig
szokás szerint az igric, a mesélő leszek” –
mondta Hobo az előadásról. A zenét Pengő
Csaba és Kiss Zoltán írták.
Döbrentei Sarolta Sára asszonya a Nemzeti Színház, a Spectrum Színház és a Gyulai
Várszínház közös produkciójaként kerül bemutatásra. Rendező: Vidnyánszky Attila. A
főbb szerepekben láthatjuk Söptei Andreát,
Szarvas Józsefet, Berettyán Sándort, Szász
Annát és Márton Emőke-Katinkát, Szélyes
Ferencet és Tatai Sándort, az utóbbiak a
Spectrum Színház színészei. Döbrentei Sarolta, számos filmforgatókönyv és dráma
szerzője, e művében egy 19. század eleji,
sokgyermekes család történetét meséli el. E
család lehetne akár hétköznapi is, ám kálváriája s az ezt követő végkifejlet mégis példává, sőt, történelmi jelentőségűvé emeli.
Mert vajon ki az a gyermekek közül, aki
végül is túléli, sőt, szentesíti e család történetét? A balladai hangvételű darab végigköveti
Sára asszony sorsát. Szó esik benne bűnbánatról, belenyugvásról, hagyományról, pogány
világról,
vallásosságról
és
istentagadásról, gyerek- és áldozatvállalásról,
mindarról, ami végigkíséri Sára asszony
életét, aki a tragédiák sorát követően felfedi
keresztvíz alá tartott gyermekének a nevét:
Arany János. (A darab részleteire visszatérünk.) (vajda)
Támogatók:
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ félszuterén egyszoba-összkomfortos tömbházlakás a Cukorgyár
utcában alkudható áron. Tel. 0751254-203. (8433-I)
ELADÓ Hauch gyermekágy, babahordozó és etetőszék. Tel. 0751-254203. (8433-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (8411)
ELADÓ motorkasza (120 cm), tárcsás
kasza, váltóeke, döngölő. Tel. 0745-404666. (8444)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás,
csatornatakarítás,
-javítás. Tel. 0721-156-971. (8266)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést,
bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő múlik, de feledni nem
lehet, örökké él, kit igazán
szeretnek. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak
az tudja, akinek már nincs.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 14-én a drága jó
édesanyánkra, a székelykakasdi születésű AGYAGÁSI
KATALINRA született Gidofalvi
halálának
tizedik
évfordulóján. Emléke szívünkben
örökké élni fog. Szerető
gyermekei
és
családjuk.
(8346)

Nem halnak meg soha, kik
szívünkben élnek,
hiába szállnak, repülnek az
évek.
Szomorú szívvel emlékezünk
május
12-én
id.
SOÓS
TIBORRA
halálának
25.
évfordulóján. Akik tisztelték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel.
Nyugodjon
békében! Szerettei. (8439-I)

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már. Hiába hullott rád a föld
nehéz göröngye, emléked
szívünkben megmarad örökre.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 12-én id. TANKÓ
BALÁZS volt marosvásárhelyi
lakosra
(volt
mészáros)
halálának 14. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
lánya, fia, veje, menye és
unokái. (8477)

Nyilvános versenytárgyalás
helyiség bérbeadására

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem –
Gheorghe Marinescu utca 38., Maros megye – a 2011. évi 1-es tanügyi
törvény 226-os cikkelyének 1-es bekezdése értelmében zárt borítékos,
nyilvános versenytárgyalást tart 2018. május 21-én 11 órakor átmeneti
időre egy helyiség bérbeadására kereskedelmi tevékenységre – meleg
italok árusítására.
Az ajánlatokat zárt borítékban május 21-én 10 óráig lehet benyújtani
a MOGYE iktatójában, Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utca 38.
szám alatt. A borítékra rá kell írni, hogy nem felbontandó május 21-én
11 óráig – a szociális-adminisztratív osztály figyelmébe – a nyilvános
versenytárgyalásra – helyiség bérlésére (A NU SE DESCHIDE PÂNĂ
LA DATA DE 21.05.2018. ORA 11.00 – ÎN ATENŢIA SERVICIULUI
SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI CU DESTINAŢIE ACTIVITATE COMERCIALĂ – APARATE DE BĂUTURI CALDE).
Az ajánlat minden iratát a hivatalos képviselő vagy a felhatalmazott
személy lepecsételi és aláírja. Utólagos kiegészítésre NINCS lehetőség.
A határidő után benyújtott ajánlatokat NEM veszik figyelembe.
Amennyiben az iratok (documentele de calificare) hiányosak, az a versenytárgyalásról való kizáráshoz vezet.
A versenytárgyalásra 2018. május 21-én 11 órakor kerül sor az adminisztratív igazgatóság gyűléstermében. Az ajánlatok felnyitásánál,
elemzésénél csak azok vehetnek részt, akik a megszabott határidőig
benyújtották ajánlataikat.
A részvételi feltételeket az egyetem honlapján megjelent közlemény
és tenderfüzet tartalmazza, ezek, valamint a típusnyomtatványok (kísérőlevél, nyilatkozat/felhatalmazás, pénzügyi ajánlat, a kiválaszthatóságra vonatkozó nyilatkozat – declaraţie de eligibilitate) a
https://www.umftgm.ro/universitate/directia-administrativa/serviciulsocial.html – licitaţii spaţii închiriate weboldalról tölthetők le.
Bővebb felvilágosítás a 0265/215-551-es telefonon, 132-es mellék.

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRÖK alkalmazására

Követelmények:

– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány másolatával, valamint a végzettséget igazoló iratok, esetleg ajánlások
a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077
vagy a 0740-535-639-es telefonszámon.
Csak a kiválasztott személyeket hívjuk meghallgatásra.

A vezetőség

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága jó nagymama,
dédmama, anyós, rokon, kedves szomszéd,
özv. PÉTER ANNA
2018. május 8-án 90 évesen hirtelen elhunyt. Temetése május
12-én, szombaton 13 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes.
A gyászoló család. (1683-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett, drága férj,
édesapa, nagyapa, testvér,
barát és jó szomszéd,
BOKOR CSABA ATTILA
életének 61. évében türelemmel
viselt, hosszú szenvedés után
elhunyt. Temetése május 14-én,
hétfőn du. 3 órakor lesz az új
kórház mögötti városi temetőben. Isten nyugtassa békében!
Felesége, Kati, leánya, Kati,
unokája, Brigitta, Lacika
és a gyászoló rokonság. (sz-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon és
barát,
id. BERECZKI ISTVÁN
az IRA volt esztergályosa
türelemmel viselt, hosszas betegség után, életének 80., házasságának
54.
évében
csendesen megpihent. Drága
halottunk temetése 2018. május
12-én 13 órakor lesz, református szertartás szerint, a református temetőben.
Búcsúzik tőle gyászoló
felesége, két fia, két menye,
három unokája, sógornője
és családja, sógora
és családja, anyatársa,
a rokonok és szomszédok.
(8490-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal búcsúzunk
szomszédunktól,
BERECZKI
ISTVÁNTÓL.
Őszinte
részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Parângului u. 2.
szám alatti tömbház lakói. (8483)

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala
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előléptetési vizsgát hirdet

a Társadalmi-kulturális és Vagyonkezelési Tevékenységek
Igazgatóságának ügyvezető igazgatói
vezető köztisztviselői tisztségének betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. június 12-én 10 órától – írásbeli
vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani azután,
hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 143-as cikkelyében előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as
telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro , kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet

a Kommunikációs, Nemzetközi Finanszírozású Projektek
és Humánerőforrás-igazgatóság bérezési és humánerőforrásosztályára I. szintű, legfelsőbb szakmai fokozatú végrehajtói
köztisztviselői tanácsosi állás betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. június 13-án 10 órától – írásbeli
vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani azután,
hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as
telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro , kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester

Új kezdet kollégánk,
Ercsei Ferenc számára!

A nyugdíjazás küszöbén Ercsei I. Ferenc kollégánknak a legjobbakat, egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk, valamint ezúton is
kifejezzük megbecsülésünket és hálánkat a közösség szolgálatában
végzett tevékenységéért.
Az adók és illetékek ügyosztályának közszolgálat-vezetőjeként Ferenc, vagy ahogy kollégái szólítják, Feri, tevékenysége során végig bizonyította szakmai korrektségét, odaadását, és különleges erkölcsi
tisztességet tanúsított a munkatársak és a marosvásárhelyi lakosság
iránt.
Mi, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal munkatársai, egészséget, nyugodt és békés nyugdíjas éveket kívánunk szeretteid körében,
Feri!
Kollégáid a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalból

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (8434-I)

KFT. keres LAKATOSOKAT, SZERELŐKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Érdeklődni a 0747-496-627, 0742-574-804-es telefonszámokon. E-mail-cím: servinstalmures@gmail.com (20098-I)

A marosvásárhelyi November 7. negyedbeli NORDIC BÁR (az
Unic mellett) sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban
vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (8449)

TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL
FOGLALKOZÓ CÉG keres C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendelkezők előnyben). Tel.
0725-578-030. (sz.)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

