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Csobbanás a kompnál

Vízkereszti virtus

„Mindig a figyelem
középpontjában
kell lennünk”

Tavaly ősztől új igazgatója van a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának
György Levente személyében. Amint
azt a bemutatkozó sajtótájékoztató
kapcsán is említettük, az új menedzser 1977-ben született, 1995 és
2001 között a marosvásárhelyi filharmónia kisegítő nagybőgőse és énekese volt, ugyanezen időszakban a
kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia nagybőgőse, 1996 és 2000 között a Kolozsvári Magyar Opera
nagybőgőszólamának vezetője.
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Az utóbbi években Marosvásárhelyen is kezd meghonosodni
a nyílt vízben való megmártózás vízkeresztkor. Hidegebb
években léket vágtak a Marosban, és úgy merültek a jeges
vízbe a bátor férfiak és nők. Az idén nem volt jég, és csak egy
vegyes páros merészkedett a zavaros folyóba.

Karácsonyi Zsigmond

A sajtóban megszellőztetett időpont előtt már fél tucat újságíró és operatőr várta kíváncsian az eseményt. Az állítólagos szervező és az elmúlt
évek sztárjai nem jelentek meg. Hogy mégsem lett teljes kudarc, az egy
bátor párnak volt köszönhető. Elsőként a hegyimentőként dolgozó
Gáspár András merészkedett a vízbe, majd őt követte az extrém kihívásokat kedvelő Bálint Anikó.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A gyors fürdőzés után immár felöltözve nyilatkoztak az őket letámadó
újságíróknak: – Szeretem az ilyen kihívásokat, a hideg víz arra kényszerít, hogy kilépjek a komfortzónámból – nyilatkozta a fiatalokat megszégyenítő alakú 54 éves Bálint Anikó. – Rendszeresen szaladok, a hét
végén is lefutottam 55 kilométert, amire nagyon büszke vagyok. Amikor
tehetem, versenyeken is részt veszek, akár triatlon, akár maratoni megmérettetéseken.
Gáspár András csalódottságát sem leplezte: – Minden évben el szoktam jönni. Kár, hogy az idén az elmúlt évek megszokott arcai hiányoztak.
Azt üzenem a távolmaradottaknak, hogy sajnálhatják.
De nemcsak a barátok, ismerősök hiányoztak, hanem a forralt bor vagy
a citromos tea és az évkezdeti vidám csevegés, tervezgetés is. A járvány
erre is rányomta a bélyegét.

Félelemkeresők

Balázs Zoltán színész, rendező, a
Maladype Színház vezetője a néhány
éve nemzetközi visszhangot is kiváltó
Augusztus című nonverbális előadás
színrevitelét követően meghívott oktatóként immáron harmadik alkalommal
rendezett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős színinövendékeinek. A felnőttek számára készült,
Félelemkeresők címet viselő mozgásszínházi produkció a Grimm testvérek meséiből inspirálódott.

____________4.

MegKésett sZilvesZtereZő

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK
8., szombat

A Nap kel
8 óra 5 perckor,
lenyugszik
16 óra 53 perckor.
Az év 8. napja,
hátravan 357 nap.

iDőJÁrÁs

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 3 0C
min. -2 0C

Folytatódik az Ariel színes évada

Ma GYÖNGYVÉR,

holnap MARCELL napja.

MARCELL: latin eredetű, a Marcellus

családnévből származik, ez pedig a

Marcus (magyarul Márkus) becézőjé-

ből.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Az 5–11 éves gyerekek oltása a szükséges
adagok megérkezése után kezdődik

Az 5 és 11 éves gyerekek Covid-19 elleni beoltása a szükséges adagok
megérkezése után kezdődik meg Romániában, várhatóan már január második felében – közölte a RoVaccinare platform.
Az időpontfoglalási platformot már frissítette a Különleges Távközlési
Szolgálat, és miután az oltóanyagok az országba érkeznek, elő lehet
jegyezni az 5–11 éves gyerekeket is az oltásra.
Az immunizálás az 5–11 évesek esetében is az oltóközpontokban vagy
a családorvosi rendelőkben történik.
Az 5–11 éves gyermekeknél a Pfizer oltóadagja kisebb, mint a 12 évesnél idősebbeknél alkalmazott adag (10 mikrogramm, míg a 12 év fölöttieknél 30 mikrogramm), de a többi korcsoporthoz hasonlóan a vakcinát
ők is két dózisban, 21 nap különbséggel kapják meg – olvasható a tájékoztatásban. (Agerpres)

tánczos Barna: február 4-én
rajtol a roncsautóprogram

Idén február 4-én, az úgynevezett zöldpénteken rajtol a roncsautóprogram – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatón Tánczos Barna.
A környezetvédelmi miniszter rámutatott, a romániai gépkocsipark felújítását célzó program 2022–2024-es változatát a napokban véglegesítik,
és jövő héten ismertetik a részleteket. Az új változat kidolgozásakor a finanszírozás kiszámíthatósága volt az egyik fő szempont – nyomatékosította a tárcavezető.
Tavaly április 26-án indult el a roncsautó- és a roncsautó plusz program
mind a magán-, mind a jogi személyek számára.
A program klasszikus változatában megszerezhető voucherek értékét a
korábbi 6500 lejről 7500 lejre emelték 2021-ben, ugyanakkor az ökobónusz a hibrid autók esetében 2500 lejről 3000 lejre, a kilométerenként 96
grammnál kevesebb szén-dioxidot kibocsátó autók esetében pedig 1000
lejről 1500 lejre nőtt.
A roncsautó plusz programban a százszázalékosan elektromos meghajtású járművek beszerzését 10 ezer euróval, a hibridek vásárlását pedig
4500 euróval támogatták tavaly. (Agerpres)

tavaly 10,5 százalékkal nőtt
a kiskereskedelmi forgalom
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Tavaly a nyers adatok szerint 10,5 százalékkal nőtt a román kiskereskedelmi forgalom volumene 2020 azonos időszakához mérten – közölte
pénteken az országos statisztikai intézet.
A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 9,7
százalék volt a vizsgált időszakban.
A nyers adatok szerinti növekedés a nem élelmiszerek 14,3 százalékos
forgalombővülésének köszönhető elsősorban. Az üzemanyageladás 11,9
százalékkal bővült, míg élelmiszerekből, italokból és dohánytermékekből
5,5 százalékkal többet adtak el.
Novemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adatok
szerint 5 százalékkal, a kiigazított érték szerint 5,5 százalékkal nőtt 2020
tizenegyedik hónapjához mérten. Havi bontásban is a nyers adatok szerint
2,4 százalékos növekedést, a kiigazított érték szerint 0,4 százalékos bővülést jegyeztek tavaly októberhez képest.
Romániában 2020-ban 2,2 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi
forgalom volumene 2019-hez mérve. (MTI)

Bemutató, vendégjátékok

A világjárvány lassan 22 hónapos romániai jelenléte
minden hazai kulturális intézmény életét felforgatta,
köztük a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházét is. A pandémia miatti megszorítások ellenére
2021-ben is sikerült számtalan előadással, köztük több
bemutatóval megörvendeztetni az óvodás- és kisiskoláskorú
nézőket,
és
a
kamaszokra is várt színházi
élmény a Nyomda utcai épületben.

Nagy székely ildikó

Hogyan látja az elmúlt 12 hónapot, és milyennek ígérkezik a –
még mindig – bizonytalan járványhelyzetben az idei esztendő? – kérdeztük Székely Katalint, az
intézmény magyar társulatának
művészeti vezetőjét.
– Mennyire sikerült a különféle
korlátozások közepette megszólítani az elsődleges célközönséget, a
gyermekeket?
– Minden nehézség ellenére úgy
érzem, hogy szép, tartalmas és élménydús naptári évet zártunk. A
külső körülmények miatt egészen
máshova tevődtek ezúttal a hangsúlyok, de pont emiatt volt ez az
időszak színes és élvezhető. Mivel
a járványügyi megszorítások miatt
a gyermekek nem jöhettek csoportosan, pedagógusi kísérettel előadást nézni az Arielbe, a
„bábszínházba járás” elsősorban
családi programmá alakult. Úgy
kellett átszervezni a kezdési időpontokat és a műsorkínálatot, hogy
az a dolgozó szülők vagy nagyszülők számára is elérhető és vállalható legyen. Emiatt a megszokott
délelőtti időpontokat délutánira
módosítottuk. Nagyon sok korábban bemutatott előadást felújítottunk, újra műsorra tűztünk, így a
repertoárunk is gazdagabb, változatosabb lett. A megszorítások dacára két fontos külföldi utunk is
volt 2021-ben: a Bóbita Bábszínház meghívására augusztusban a
pécsi Szamárfül fesztiválon játszottuk a Varázstükör című előadásunkat, szeptemberben pedig a
Bethlen Gábor Alap jóvoltából

viszlek magammal

gabi és a repülő nagypapa

részt vehettünk a franciaországi
Charleville Mesieres-ben a világ
legnagyobb nemzetközi bábfesztiválján, ahol a társulat kilenc nagytermi és számos utcaszínházi
produkciót láthatott.
– Hogyan indul a 2022-es év,
milyen előadásokra számíthat az
Ariel közönsége?
– A 2021–2022-es évad új, már
bemutatott előadásait, az 5 éven felülieknek ajánlott Gabi és a repülő
nagypapa című mesejátékot, valamint az 5–8. osztályosoknak szánt
színházi nevelési előadást, a Viszlek magammal címűt továbbra is
műsoron tartjuk. Februárban
újabb bemutatóra hívjuk a gyermekeket, ezúttal Barabás Olga
Kerekerdő közepében című rendezését láthatják majd Cseke Péter
előadásában, akit Dull János kísér
hangszeren.
– Vendégjátékokra van-e kilátás?
– A tavaszi kínálatunkat visszatérő magyarországi vendégek produkciói gazdagítják. A pécsi
Bóbita Bábszínház társulata idén is
ellátogat hozzánk egy gyerekelőadással, míg a budapesti Láthatáron
csoport két felnőtteknek szóló stúdióelőadást hoz el, a világhírű
gyermekkorkutató, Alice Miller és
fia, a szintén pszichológus Martin
Miller kapcsolatát bemutató Hagyatékot, valamint a Kincses Réka
szövegéből született A megmentő
címűt.
– Készül-e idén az Ariel társulata határon túli fellépésekre, fesztiválszereplésre?

– Április végén, május elején
kerül sor a tavaly elmaradt Assitej
Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennáléra, melynek Kaposvár ad
otthont. A Volt egyszer egy című
előadásunkat válogatták be erre a
szemlére, így reményeink szerint
fellépünk majd a biennálén.
Családi és csoportkedvezmények
– Kínál-e újra a színház tanintézeteknek szóló vagy családi bérleteket?
– A járványhelyzet miatt idén elmaradt a bérletezés. Amennyiben
óvodai vagy iskolai csoportok
szervezett formában jelentkeznek
egy-egy előadás megnézésére,
akkor „bérletáron”, vagyis 8 lejért
tudunk számukra jegyet biztosítani.
A családok számára felkínált kedvezményes lehetőségek továbbra is
elérhetők, erről a https://www.teatrulariel.ro/magyar-tarsulat/jegyinfo.html?fbclid=IwAR0C2WArF
M95dUzuLqepq8wseeVvfSWP7m
UAdWCQKQC0dKOQKChY1W
sedC8 internetes oldalon lehet bővebben tájékozódni.
– Mennyire marad hangsúlyos a
járvány első évében kezdeményezett online jelenlét?
– Ez az idei évadban a karácsony előtti négy hétre korlátozódott, mint egy naponta megnyitott
kis ablak az adventi kalendáriumban, úgy jelent meg apró ajándékként
az
Ariel
színház
Facebook-oldalán. Barabás Olga
ötlete nyomán és szerkesztésében
jelentkeztek be naponta a kollégáink egy-egy mesével, énekkel,
verssel, tréfával. Bízunk benne,
hogy nem kell visszatérnünk a streamelt vagy online közvetített előadásokra, és a virtuális tér csak
színfoltként egészíti ki életünket.
– A pandémia miatt valószínűleg
az elkövetkező hónapokban sem
lehet majd telt ház előtt játszani.
Terveztek-e kilépni az intézmény
falai közül, számíthatnak-e az Ariel
színház visszatérő nézői nagyobb
közönséget befogadó, szabadtéri
fellépésekre a város nyilvános terein?
– Szabadtéri előadásaink 2020ban és 2021-ben is voltak az Ariel
belső udvarán felállított színpadunkon, sőt júliusban nyári miniévadot
is tartottunk. Kinti helyszínekre is
örömmel ellátogatunk, ha lesz erre
igény, illetve meghívást kap a társulat.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1518. sz., 2022. január 8.
Félgömb

Nemes Nagy Ágnes

Ez itt a fenti félgömb. Szürke még,
ahol a szürke és a vizes-fehér
vizes lépcsőfokonként összeér,
és a fehérrel a fehérebb.
Ez itt a fenti vidék, ahol
deres füvön indul az olvadás,
ahol a harmat összefűzve
a füvet és a levegőt
följebb láttatja a mezőt –
bizonytalan szivárvány.

És hirtelen egy Isten-szeme az égen,
felnyíló gyors háromszögével,
mint váratlan mutáció
az évek hosszú ezredében –
és ettől fogva fém,
fémből ez a homorú magasság,
amely úgy szívja az utolsó páracseppet,
mint a felfelé való szédülések
levegőbe-írt spirál-nyomát,
mert ez a fehér fémek láthatára,
a gömbvilág felső fele,
a délelőttök teológiája,
ahol az éjfél mozdulatlan
fekete üst a nagy tavakban.

100 évvel ezelőtt, 1922. január 3-án, Budapesten
született a Kossuth-díjas költő, műfordító, esszéíró,
pedagógus, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Elhunyt 1991. augusztus 23-án
Budapesten.

Jacob ruisdael: téli táj malommal

Nagyszabású koncertek, látványos gálák, versenyek és saját alapítvány – beszélgetés György Leventével

„Mindig a figyelem középpontjában kell lennünk”

Tavaly ősztől új igazgatója van a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának
György Levente személyében. Amint azt a bemutatkozó sajtótájékoztató
kapcsán is említettük, az új menedzser 1977-ben született, 1995 és 2001
között a marosvásárhelyi filharmónia kisegítő nagybőgőse és énekese
volt, ugyanezen időszakban a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia
nagybőgőse, 1996 és 2000 között a Kolozsvári Magyar Opera nagybőgőszólamának vezetője. 2002–2003-ban a berni konzervatórium (Svájc)
nagybőgőtanára, 2004–2005-ben a berni filharmónia nagybőgőse,
2008–2011-ben a svájci Biel-Solothurn Opera basszusbariton szólóénekese, míg 2011–2020 között a németországi, hildesheimi Theater für
Niedersachsen szólóénekese volt. Karmesterként vezényelt svájci, csehországi és svájci szimfonikus zenekarokat és énekkarokat. A kolozsvári
Sigismund Toduţă zeneiskola és a Gheorghe Dima zeneakadémia végzettje, ezt követően nagybőgő, karmester és ének szakon tanult a berni
Hochscule der Künste, valamint a bieli Schweizer Opernstudio és a zürichi Hochschule Musik und Theater hallgatójaként, mindeközben pedig
projektvezetőként is tevékenykedett. Évkezdő interjúban vele beszélgettünk az elmúlt hónapok, valamint az idén várható filharmóniai események kapcsán.

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

– Körülbelül három hónapja, októberben vetted át a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetését. Közben zajlottak az intézmény hagyományos programjai, például
a Musica Sacra fesztivál, és kezdődik az új év a zenekar számára is. Milyen volt az első
három hónap, amelyet újra Marosvásárhelyen töltöttél?
(Folytatás az 5. oldalon)
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Néhány sorban vári Attiláról

Közel laktunk volt egymáshoz, de csak
néha láttam vékonydongájú, kamaszos vonulását a November 7. negyedben, Marosvásárhelyen.
Jól emlékszem első, szinte megénekelt sikereire, megzenésített versére AMA
CSÖNDBEN, amely bennünk is egyre elmélyültebben zsongott.
Aztán elkerült a városból, de végig írt, mesélt, interjúkat (máig maradandókat!) készített az akkori román állami TV (az egyetlen
létező) magyar adása számára (pl. Kemény
Jánossal is).
Merész volt, nagyon fiatal – és nagyon tehetséges.
Néha tűrhetetlenül szókimondó.

Nyaranta, szatmári színész barátjával a Víkendtelep vendéglőhajóján, hol maga elé meredve, hol meg késhegyre menően vitatkozva
láttam. És mesélt, mesélt, mint mindig...
Már-már idolummá vált – de teljesen másként, mint a Bretter által óva megintett székelyföldi Plejád-csapat.
Vári Attila nem a nagy szavak, de a líra (és
a kitűnő próza) egyszerűen nagyszerű, polgári ki- és elhordozója volt akkor, amikor a
már időtlenné vált Babrik József (Kájonikódex), Szőcs Kálmán (Küldj millió palackot), a Harmat és a Búgócsiga együttes, a
Metropol rockzenéje – és sorolhatnám még!
– volt fiatal életünk számára a Remény és a
remélt Kiút...

És láttam, hallgattam őt is az OGYI büféjében beszélgetni rekedtes hangján Szilágyi
Domokossal, Bajor Andorral egy csapatban,
kórházi moltonkabátban, hol elmélyülten, hol
meg vidámabban. Mint orvostanhallgató, be
sem mentem olyankor az előadásra – inkább
hallgattam igen nívós szabadegyetemi eszmefuttatásaikat.
Repatriált ő is, mint annyian. De évente
feljártam még az egyetemi büfébe, már csak
lélekben hallani az elszalaszthatatlant.
Három zseniális elme – viszontagságaim,
szellemi örökségem díszdoktorai!
És akkor álljon itt Vári Attila Változatok
ütő és védekező hangszerekre című ciklusából a

Új előadás a Grimm testvérek nyomán
Balázs Zoltán színész, rendező,
a Maladype Színház vezetője
a néhány éve nemzetközi
visszhangot
is
kiváltó
Augusztus című nonverbális
előadás színrevitelét követően meghívott oktatóként
immáron harmadik alkalommal rendezett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
végzős színinövendékeinek. A
felnőttek számára készült,
Félelemkeresők címet viselő
mozgásszínházi produkció a
Grimm testvérek meséiből
inspirálódott. A változatos
képi és nyelvi elemeket ötvöző, sodró lendületű „összművészeti
attrakció”
a
mozgás, a gesztus és a mimika személyre szabott kombinációin keresztül teremt
lehetőséget a színészhallgatóknak, hogy önmagukat
megfogalmazzák, a néző fantáziáját megragadják.

Félelemkeresők
Sok mesében olvashatunk olyan
hősökről, akik szükségét érzik,
hogy megtanuljanak félni. Történeteik fokozatosan formálják pszichénket,
elősegítik
tudatunk
fejlődését: ahhoz, hogy érett személyiséggé váljunk, a végső fázisban
fel kell számolnunk elfojtásainkat.
El kell fogadnunk, hogy a félelem
szükségszerű, mivel felkészít minket olyan helyzetekre és eseményekre, amelyek magasabb idegi
aktiválást igényelnek. Gyermekkori
szorongásaink java részét felnőttkorra már legyőztük, de akadnak
olyanok, amelyek gyökeret vernek
bennünk, amiket nem igazán vagyunk képesek kezelni, s inkább beletörődünk, mintsem tegyünk
ellene. Aki azonban szabadságra és
magasabb szintű önmegvalósításra
tör, nem lehet rabszolgája sem az
ösztönének, sem a felettesének,
mozgásba kell hoznia védekezőképességét, amely fennmaradását biztosítja. Ehhez a folyamathoz olyan

2 (várakozás)
csöndben ülök mint a dombok
mint a dombon fönt a fák
mint a fákon fönt a lombok
mint a lomb
ha sárga már
élek mint tövis a fákon
törvények tartanak féken
jól tudom hogy minden álom
addig tart míg át nem élem
de azért csak jönne már
és mert tudom mennyit ér
minden percért tiszta kár
lent a völgyben egy kolomp
mint az órainga jár
kolompolja hogy bolond
idegből font ez a nyár
de azért csak jönne már
2021. december 29.

történetekre van szükségünk, amelyek életvitelünk legfontosabb kérdéseihez adnak útmutatást és
előtérbe helyezik személyiségünk
árnyoldalait is – írják az előadásról
az alkotók.
Balázs Zoltán rendezése a
Grimm-mesékben rejlő nyers erőt
és kiterjedt fantáziavilágot veszi
alapul, a tudattalan asszociális aspektusaira fókuszál. A mesék infantilis projekcióit az emberi
viselkedés modelljeiként interpretálja, amelyek – ahogy Mircea
Eliade fogalmaz – értelmet és értéket visznek az életbe. A mesetöredékekből inspirálódott típusjáték,
amely a legelképesztőbb találkozásokat is fesztelen, hétköznapi stílusban adja elő, az én integrációjának
folyamatát mutatja be, a játszók énképének szimbolikus újjászületését.
Az önmegvalósításért folytatott
küzdelem beavatási procedúraként
is értelmezhető, amely során a
nézők megfigyelhetik, hogy a sze-

replők milyen viszonyba kerülnek
saját álmaikkal és vágyaikkal, hogyan kezelik a problémáikat. Az
előadásban megfogalmazott színpadi koordináták a kaleidoszkópszerű történetet nem a külső
valóság terébe és idejébe helyezik
el, hanem egy sajátos lelkiállapotba, ezért ahhoz, hogy a több szálon futó cselekmény elnyerje a
maga fontosságát, szükség van a
nézők asszociációira is. Megmártózva az előadás sajátos atmoszférájában a közönség számára feltárul
a tudattalan világa, melynek tartalma egyszerre rejtélyes és ismerős, sötét és lenyűgöző, egyszerre
kelti bennünk a legvadabb szorongást és a legnagyobb reményt.
Balázs Zoltán Kolozsváron született, tanulmányait a budapesti
Színház- és Filmművészeti Egyetem színész és rendező szakán végezte. A Maladype Színház
alapítója, igazgatója dolgozott már
Franciaországban, Németországban, Szlovákiában, Szlovéniában,
az Egyesült Államokban, de rendszeresen visszatérő vendége a romániai színházi életnek is:
2010-ben a Csiky Gergely Állami
Magyar Színházban vitte színre az
Odüsszeusz hazatérése című előadást, 2013 tavaszán a nagyszebeni
Radu Stanca Nemzeti Színház és a
Maladype koprodukciójában megrendezte M. A. Bulgakov Mester és
Margaritáját, amely előadás öt
UNITER-jelölést kapott. 2018-ban

Fotó: Rab Zoltán

Elzbieta Chowaniecz Gardénia
című kortárs művének, 2019-ben
Pier Lorenzo Pisano A Te érdekedben című darabjának sajátos feldolgozásával aratott osztatlan kritikai
és közönségsikert a bukaresti
Odeon Színházban. Az évek során
számos kitüntetéssel ismerték el
munkáját, megkapta a Jászai Maridíjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjét,
a
legkiemelkedőbb magyar színházi
teljesítményekért odaítélt Színikritikusok Díját. A magyar színházművészet nemzetközi elismertetéséért
a Nádasdy Kálmán- és a Hevesi
Sándor-díjat.
A Félelemkeresők című előadás
– a folyamatosan változó járványügyi intézkedésekhez igazodva – a
marosvásárhelyi közönség számára
remélhetőleg január közepétől lesz
elérhető. A fesztiválmeghívásoknak
köszönhetően a magyarországi és a
külföldi közönség március végétől
láthatja a különleges produkciót.
Félelemkeresők. A Grimm testvérek nyomán. Játsszák: Adorjáni
Nagy Zoltán, András Gedeon,
Bajkó Edina m.v., Barti Lehel András, Becsey-Imreh Noémi, Jancsó
Előd, Kovács Kata Milla, Pascu Tamara, Vajda Boróka, Vincze Erika.
Rendező, látvány: Balázs Zoltán.
Zenei vezetők: Bajkó Edina és
Vincze Erika. A bemutatóra 2021.
december 4-én került sor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházában.
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„Mindig a figyelem középpontjában kell lennünk”

(Folytatás a 3. oldalról)
– Az egyházzenei fesztivált átkereszteltem,
az új címe Musical Celebration of Christmas.
A régi fesztiválok címeit mind megváltoztattam, sokuk angol nevet kapott azért, hogy a
közösségi médiában, Instagramon, Facebookon is tudjuk terjeszteni. Az újévi koncert
címe például Köszöntés a bécsi keringővel,
azaz Wiener Walzer lässt uns grüssen. Egy
másik, latino zenét is tartalmazó projektünk
címe Celebration con Carmen, a január 15-i
román kultúra napjának tiszteletére szervezendő koncert címe Homage to Mihai Eminescu’s Poetry, a január 22-i magyar kultúra
napja alkalmából sorra kerülő hangverseny
pedig a Homage to Ferenc Kölcsey’s Poetry
címet viseli. Március 15-én Homage to Sándor Petőfi’s Poetry címmel szervezünk koncertet. A december elsejét megünnepeltük,
szép összefoglalót is készítettünk a hangversenyről, amelyre Adrian Morart, a kolozsvári
román opera egyik karmesterét hívtam el, a
Maros Megyei Tanács kulturális felelőse
pedig összehozott a zsidvei népzenészekkel,
akikkel együtt készítettük a szép műsort.
Mint említettem, ebben a hónapban kerül sor
a román és a magyar kultúra megünneplésére,
a Maros Megyei Múzeum pedig megszervezi
a Târgul de cultură című rendezvénysorozatot, amelynek keretében a román kultúra napját a Kultúrpalota múzeumi részlegének
román galériájában, a magyar kultúra napját
pedig a magyar galériájában ünnepeljük.
Ebben az ünnepségsorozatban mi is részt veszünk, az énekkarunk négy-öt kórusművet
mutat be Eminescu, valamint Kölcsey verseire. Ezeket a koncerteket már az általam ideiglenes jelleggel kinevezett Boldizsár István
fogja vezényelni, akire januárban bíztam az
énekkar tevékenységét. Ő Szászrégenben
született, karmester, a Kolozsvári Magyar
Opera énekkarának tagja volt, majd Németországban vezényelt énekkarokat négy éven
át, nemrég pedig hazatért. Októbertől december végéig én foglalkoztam az énekkarral, de
erre sajnos nincsen legális keret, önmagamat
nem nevezhetem ki kórusvezetőnek. Istvánnal harminc éve ismerjük egymást, jól tudunk
dolgozni, egy kórus vezetéséhez pedig külön
ember kell. Visszatérve a soron következő
eseményeinkhez, februárban kerül sor a Viva
la Opereta című Bálint-napi koncertünkre. Az
operett hiánycikk Vásárhelyen, ezért a Szabó
Levente, Buta Árpád és Trózner Kincső által
októberben zongorakísérettel előadott gyönyörű operettgálát meghívjuk, hogy nagyzenekarral is bemutathassuk a közönségnek.
Természetesen mindezek mellett a hagyományos heti hangversenyeinket is folytatjuk.
– Hogy érzed, jó ötlet volt idejönni?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy eljött az
a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy az
energiámat és a koncentrációmat nem az idegen országoknak akarom odaajándékozni,
hanem a fajtámnak, és ezt tág értelemben
nem csak arra a román, magyar, szász, zsidó
vagy roma közösségre értem, amely itt él.
Egy idő után úgy éreztem, hogy túl nagy mértékben szolgálom azt a nyugati, kapitalista
gépezetet, amelybe bármennyi művészt, énekest, színészt, értékes embert be tudnak darálni, mert ilyennek alakították ki. Minél
többen mennek oda, nekik annál jobb, mert
annál fejlettebb lesz a rendszer, de ha nem
kellesz már, vagy ha jött valaki, aki egy kicsivel jobb nálad, eldobnak, nem érdekli
őket, hogy mi lesz veled vagy a családoddal.
Mivel az elmúlt évtizedek alatt sokat javultak
az itthoni körülmények, és nőttek a fizetések
is, úgy éreztem, itt az ideje hazajönni. Fáradságos ugyan, az elmúlt hónapokban naponta

györgy levente

Fotó: Nagy Tibor

24 órából 26-ot dolgoztam, agyaltam, de külföldön is ezt kellett tennem. És külföldön egy
idő után kiderül, hogy bármennyire is odaadóan végzed a dolgodat, csak termékként kezelnek. Az itteni élet annál sokkal
személyesebb. Többször szerepeltem a médiában, felveszik a koncertjeinket, például a filharmónia énekkarának a 65., jubileumi
hangversenyét rögzítette az Erdély TV, és
csúcsidőben le is adta – a felvételt már elküldtem Svájcba, Budapestre és Hannoverbe
is, az ottani zsidó zenei központba, mert a
műsorban többek között Louis Lewandowski
zsoltárait is énekeltük. Itthon a saját nemzetedért, kultúrádért, az itteni muzsikusokért teszel valamit, a célunk pedig az, hogy a
megyei, provinciális státuszból kiemelkedjünk. Az énekkarral sikerült egy olyan felvételt összehozni, amire büszkék lehetünk,
kiderül belőle, hogy nagyon jók, muzikálisak,
tudnak színeket kihozni, tudnak németül, angolul – reméljük, hogy külföldi karmesterek
számára is attraktív lesz ezt a kórust vendégül
látni. Rá szeretnénk irányítani a külföldiek figyelmét további hazai, itthon nem ismert, de
hatalmas tehetségekre, például Rudolf Wagner-Régenyre, akit odakint Bartókkal említenek egy lapon. 1903-ban született
Szászrégenben, az ő műveiből is szeretnénk
készíteni egy szuper műsort, amit németeknek, svájciaknak is be tudunk mutatni. Orbán
György születésnapja alkalmából az általa
szerzett művekből is szeretnénk egy műsort
összeállítani az ősszel. Októberben lesz a
Csíky Boldizsár születésnapja, őt is megünnepeljük, igyekszünk minden évforduló alkalmából koncertet szervezni. A nagyszebeni
filharmónia igazgatójával már beszéltünk egy
jövőbeli együttműködésről – nekik nincsen
énekkaruk –, és szeretnénk székelyföldi, kolozsvári, nagyváradi, gyulafehérvári koncerteket is szervezni az énekkarnak például
Csíksomlyón, valamint a Farkas utcai templomban, a Szent Mihály-templomban vagy a
Szent László-székesegyházban.
– Az évfordulókra való fókuszálás az elsődleges koncepció ebben az évadban?
– Az egyik legfontosabb eseményünk az
énekkar 65 éves jubileumának megünneplése
volt, de nem csak az évfordulókra fókuszálunk. A kórussal és a zenekarral nyilván
más terveim vannak, és májusban – ha a vírushelyzet megengedi – sor kerül egy igazán nagy projektre. Május 26-án elő
szeretnénk adni Verdi Requiemjét, és ehhez
hasznosítanánk mindenkit, aki a kórusmuzsikáért él, mozog, szeret és tud énekelni.

Szeretnénk, ha a Marosvásárhelyen és a környéken tevékenykedő énekkarok részeseivé
válnának a produkciónak. Ez lenne a Marosvásárhely Cantat, ahol egy 200-250-300 tagú,
összesített kórus adja elő a nagyszabású, televíziósított Requiemet. A koncertet én szeretném vezényelni, mert így könnyebben meg
tudnék nyerni nemzetközi szólistákat is, akik
eljönnének baráti alapon, kevés fizetség ellenében is – jelenleg nincs lehetőségünk több
ezer eurós fellépési díjakat fizetni. Az összes
vásárhelyi és környéki kórust várjuk, a fiatalokat is. Persze a koncert előtt lesz egy zsűrizett audíció. Verdi Requiemje nagyon rég
nem hangzott el Marosvásárhelyen, és ha az
idén a vírus miatt nem tudjuk összehozni,
akkor jövőre marad, idén pedig összeállítunk
egy operagálát helyette, szintén Verdi vagy
Rossini műveiből, mert idén Rossini-év van.
Az elmúlt három hónap során felpásztáztam
a terepet, sok vásárhelyi intézményben jártam, felvettem a kapcsolatot azok vezetőivel,
és nagyon sok tehetséges fiatalt láttam, hallottam. Rájuk is koncentrálni fogunk. A Musical Celebration of Christmashez hasonlóan
tavasszal, húsvétkor szervezzük majd a Musical Celebration of Eastert, amikor Fakhraddin Kerimov karmestert várjuk egy orosz
programmal, és ugyancsak húsvét körül szeretnénk színpadra vinni a Parasztbecsület
című operát az én vezénylésemmel. Ezt a
művet sem játszották nagyon régóta Marosvásárhelyen.
– Hogyan képzelitek el az operagálákat?
Csak hangszeres kísérettel adjátok elő, vagy
színházi, operai jellegűek lesznek, jelmezekkel, díszletekkel, fényekkel?
– Évente hat operakeresztmetszetet tettem
be a programomba: a színháztól érkező színész-moderátorral, nyitánnyal és hetvenpercnyi részlettel az adott műből. A jubileumi
koncerten már kísérleteztem a fényeffektusokkal és a feliratozással. Nagyon támogatom
a műfajok közötti átjárást, például ha egy
szimfonikus zenekar rockot játszik, de azt
szeretném elérni, ha nem csak az a fajta átjárás lenne a menő – próbáljunk meg a mi
klasszikus, akadémiai berkeinken belül is
megújulni és modernek lenni. Novemberben
beugrottam a palotabáli műsorba: jelmez, paróka és smink volt rajtam, nagyon élvezte
mindenki. Ebben a formában képzelem el az
operagálákat is: jelmezzel, parókával, kis
színpaddal, feliratozással, fényekkel. A reflektorokat már megrendeltük. Persze mindez
sok pénzbe kerül, nagy keretünk pedig nincsen, a vendégművészekre költhető összeg
szempontjából a leggyengébben a mi intézményünk áll. Míg a helyi filharmóniák költségvetéséből
Nagyváradon
600.000,
Szatmáron 500.000, Nagyszebenben pedig
1.000.000 lejt lehet egy évben vendégművészekre fordítani, addig a tavalyi évre Marosvásárhelynek
230.000
lej
állt
a
rendelkezésére, amit én megtoldottam egy
százassal a menedzseri tervemben – de még
így is messze állunk az említett filharmóniáktól. Tudomásul veszem, hogy a minket eltartó Maros Megyei Tanács nagyon sok
irányba kell fizessen, és nagy kiadásai vannak, de minőségibbet, többet ennyiből nagyon nehezen tudunk alkotni, hiszen
semmiből csak semmit lehet létrehozni.
Szinte szégyenteljes az a honorárium, amit a
támogatók:
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vendégművészeknek tudunk adni, de némileg
kárpótolja őket a fantasztikus Kultúrpalota, a
televíziós felvételek és a nagyszerű közönség. Ennek a helyzetnek azonban idővel változnia kell. Más intézmények – például a
kolozsvári magyar és román operák – úgy
oldják meg ezt a problémát, hogy alapítványt
működtetnek, amellyel pályázni tudnak. Ez a
mi célunk is: még az idén meg szeretnénk
alapítani a Filharmónia Társaság Alapítványt
(vagy egyesületet), és akkor nekünk is lehetőségünk lesz pályázni, és még híresebb zeneszerzőket, karmestereket meghívni.
További két nagy eseményről is folyik jelenleg a tárgyalás: december második hetében
találkoztunk Davide Cicchetti olasz impreszszárióval, szervezővel és a marosvásárhelyi
származású Ferenczi Máriával, aki Budapesten, a népi együttesnél tevékenykedett. Ők
létre szeretnének hozni Marosvásárhelyen
egy nemzetközi karmesterversenyt, amit
szeptemberre tervezünk, ezzel kezdenénk az
új évadot. Az International Competition for
Conducting karmestergáláján az első három
helyezett vezényel majd. Többet egyelőre
nem árulhatunk el, csak annyit, hogy
Cicchetti azért is járt Marovásárhelyen, hogy
felmérje, megfelelnek-e az itteni szállodák
azoknak a nemzetközi hírű karmestereknek,
akik hozzánk érkeznek. Emellett egy nemzetközi zongoraversenyt is szervezünk International Competition for Piano címmel.
Mint említettem, rengeteget dolgoztunk,
dolgoztam az elmúlt három hónapban: a
koncertek szervezése, az énekkar vezetése
mellett voltak fokozati vizsgák, meg kellett
állapítani a költségvetést. De örömmel teszem. Húsz évig a külföldieket gazdagítottam
az ötleteimmel, részt vettem több mint 1500
koncerten, azok koncepcióját is össze kellett
állítanom. És hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy végre az itthoni zenei életért is
tehetek valamit.
– Milyen volt a közös munka, sikerült egymásra találni a zenekarral, énekkarral?
– Kommunikációs szempontból nincsenek
problémáim, a legvadabb rendezőt és karmestert is meg tudtam szelídíteni. Nem követelőzöm, nem játszom rendőrt, inkább az
együttes élére állok, a participatív
menedzsmentben hiszek: amikor a közös
munkához hozzátesszük a saját tudásunkat,
és azzal próbáljuk befolyásolni az általunk
vezetett együttes tagjait, nem pedig azzal,
hogy hangosan telefonálunk és káromkodunk. Erre a demokratikus menedzsmentre
külföldön sok példát láttam – ott a menedzselni azt jelenti, hogy mindenféle szinten
szolgálni, bármiben segíteni. Azért is álltam az énekkar élére, hogy bebizonyítsuk,
értékes kórusunk van, nagyon sok mindenre képesek. A zenekarról mindenki
tudja, hogy nagyon jók, sokan szeretnének
idejönni vezényelni, mert felkészült, professzionális, fegyelmezett együttesről van
szó. A Tiberius Quartet fesztiválja is fantasztikus volt, rengeteg tehetséges fiatal
vendéggel, színvonalas műsorokkal. Az,
amink van, nem rossz: én csak tovább szeretném fejleszteni, hozzá szeretnék adni,
operaprojektekkel bővíteni, látványosabb
produkciókat szervezni, a médiában folyamatosan jelen lenni, mert úgy érzem, hogy
a Maros megyében legnagyobb lélekszámú
együttesnek mindig a figyelem középpontjában kell lennie.
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A kettős portré dicsérete

Cseke Péter

Széljegyzetek Székely Ferenc beszélgetőkönyveihez

A hetven évet töltött Székely Ferenc jó évtizede kérdéseivel teremt tájainkon – és azokon túl – lelki közösséget.
Több indítéka is lehet ennek. Veleszületett
tudásszomja? Szülötte földje értékvilágának
gyökérnyomása? Az Anyám könnyű álmot
ígér ösztönző hatása? Talán mindenik, együttvéve. Tény, hogy Sütő András katartikus szociográfiája a legfogékonyabb életkorban
ébresztette fel íráskedvét. Hogyne ébresztette
volna, hiszen Gyümölcsoltó Gergelyben az
édesapjára ismerhetett. Így tudatosodtak
benne is az idő eróziójának kitett mezőségi
bölcsőhely „parancsai”, amelyek teljesítéséről a Pusztakamarás, Vadasd, Havad tárgyi és
szellemi értékvilágáról írt nyolc munkája tanúskodik.
A Sütő-emlékidézés jegyében született
Nyolcvan nyugtalan esztendő (2008) jelen-

tette – közvetlenül az író halála után – azt a
„fordulatot”, amellyel a szakkutatásnál tágasabb érdeklődést keltett. Fodor Sándor nyolcvanadik születésnapja (2007. dec. 7.)
közeledtével ugyanis az az ötlete támadt,
hogy Sütő nemzedéktársának megszólaltatásával tovább bővíthetné kor- és irodalomtörténeti ismereteinket. A Fodor-kötetek
kolozsvári dedikáltatása közben lezajlott
jóízű születésnapi beszélgetés aztán megjelent a Hargita Népében és a Népújságban
egyaránt. Aminek az lett a következménye,
hogy egy szép napon bekopogott hozzá a korondi Firtos Művelődési Egylet elnöke, a
Hazanéző című sóvidéki folyóirat főszerkesztője, Ambrus Lajos barátunk, és egy 25
névből álló címlistát tett le az asztalára. Amivel voltaképpen a Hazanéző szerzőinek munkásságát ajánlotta figyelmébe.
A megmentett hűség több mint ezer példányban jelent meg 2012 karácsonyán. Közösségi léleképítésnek ez sem volt kevés, de

akkor Székely Ferenc már úgy gondolta,
hogy Erdély-méretűvé – valójában ennél tágasabbá – szélesíti a Sóvidéket. (Egy parajdi
„fellépésen” ismertem meg például az Ausztráliában élő – a mostani kötetben szereplő –
Józsa Erika könnyűzene-énekest, jóval azelőtt, hogy a bukaresti televízió magyar
adása bemutatta volna a nagyközönségnek.)
Azóta Székely Ferenc minden karácsonykor egy-egy beszélgetőkönyvvel ajándékoz
meg bennünket, mintegy családi körbe
vonva azokat az írókat, művészeket, közéleti
személyiségeket, akik történetesen kerek
születésnapi évfordulójukhoz érkeztek.
Hogy bensőséges körülmények között ünnepelhessük pályafutásuk értékteremtését – miközben persze önbecsülésünket is erősítjük
ezzel.
Az Egyszer úgyis boldogok leszünk
immár a tizedik abban a sorban, amelynek
kezdetén A megmentett hűség áll. A tíz kötetben száztizenhat „ismeretlen ismerősünk”
közelképével szembesülünk. (A száztizenhetedik maga a kérdező.) A tíz kötetből értelmiségi kataszterünk keresztmetszetére
láthatunk, szellemi erőnlétünk mai állapotát
mérlegelhetjük.
Már az előző kötet „fehér tornya” is azt jelezte, hogy vannak erőtartalékaink az „égbe
nyúló kapaszkodók”-hoz. Jól érzékelte ezt
„menet közben” Kántor Lajos, amikor az irodalomtörténész higgadtságával így fogalmazott: „A megkérdezettek nem annyira
[élet]koruk, mint inkább foglalkozásuk, lakóhelyük szerint különböző világokat képviselnek – alkotó emberek lévén a saját világukat.
Ez a saját világ azonban nem idegen a másikétól, mindenekelőtt azért nem, mert a magyar kultúra körén belül léteznek,
teremtenek, kommunikálnak.”
A „saját világ” bensőséges bemutatása – a
lehető legalkalmasabb időben kérdezni célirányosan – olyan készségeket és képessége-

ket feltételez, amelyek összefüggnek a széles
körű tájékozottsággal éppúgy, mint a személyiségjegyek bensőséges ismeretével. Az életinterjú „rabigáját” Székely Ferenc önként
vette a nyakába. Ő az elmondhatója tehát,
hogy miként sajátította el a műfaj – aligha tanítható – rejtett fortélyait. Az elébe „kerekedő” évfordulók alkalmával leginkább a
munka közben megélt kudarctörténetei tanúskodnak erről. Szerencsénkre jobbára olyan
személyiségekkel került kapcsolatba, akik
közel engedték magukhoz az alkalom megkívánta kérdéseket. Mi több: megköszönték,
hogy rájuk is gondolt valaki Vadasdról.
A közhiedelemmel ellentétben az interjú
korántsem kötetlen, csapongó „kérdés–felelet”. Az életinterjú meg különösképpen nem.
A beszélgetőtárs kiválasztása csak az érdeklődés irányultságát mutatja. A kérdezőnek
egy kicsit írónak, egy kicsit festőnek, egy kicsit orvosnak vagy mérnöknek stb. kell lennie
ahhoz, hogy kérdéseivel előhívja azokat a
gondolatokat, amelyekre az életsorsán és pályafordulóin töprengésre késztetett személyiség addig maga sem gondolt. Mert úgy
vagyunk ezzel a műfajjal, hogy a kérdések
mögött mindig ott kell éreznünk a tények
által megvilágított hátteret, illetve a személyiség belső világa kisugárzásának derengését. Így az életútfaggatások jóval
túlmutathatnak a faggatózásokon. Márpedig
az útvesztők érzékeltetése nélkül aligha érezhetnők hitelesnek a bemutatott életpályát
vagy pályaszakaszt.
Egy kötetbemutatóhoz készült plakát portréi közül az egyik a Székely Ferencé. A találó
grafikusi megoldást minden bizonnyal egy
öninterjú sugallta. Ha nem is lenne benne az
Őrhelyen gyújtott jeltüzekben, akkor is indokolt a jelenléte. Merthogy a Vadasdról – „egy
pirinyó kis faluból” – szétküldött kérdések
annak a világnak a szellemi horizontját tágítják, amely „világszerző” (Illyés Gyula) lakójával nem feledtette Benedek Elek száz évvel
ezelőtti intelmét: „Csak az a valamennyire
egész ember, kinek könnyű a toll s nem nehéz
a kasza”.

szerb Antal Utas és holdvilág című regényének adaptációját mutatja be
a kolozsvári színház

Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének színpadi adaptációját mutatja be
a Kolozsvári Állami Magyar Színház –
hangzott el az előadásról tartott keddi
sajtótájékoztatón.

Tompa Gábor színházigazgató kiemelte:
Szerb Antal regénye a kaland, a miszticizmus és
a pszichodráma keveréke. Nemcsak a főhősök
olaszországi utazása, hanem belső utazás is, szabadulás a jelenből az emlékek világába. Tompa
Gábor nehéz feladatnak mondta a színpadi változat megalkotását, hiszen a regény egyáltalán
nem teátrális.
Kali Ágnes dramaturg arról beszélt, hogy kéthárom hónapig dolgozott a szövegen Nagy Botond rendezővel. Az volt a fontos számukra,
hogy a párbeszéd ne csak a szereplők között,
hanem a múlt és a jelen között is megvalósuljon.

Nagy Botond elmondta: ez az első alkalom,
hogy nem rendezői előadást akart létrehozni.
Végig érezte ugyanis, hogy Szerb Antal szövege
nagyon fontos. Szerinte ez olyan anyag, amely
megnyitja, sebezhetővé teszi az embert.
„Úgy kell olvasni ezt a könyvet, mintha egy
kisbabát tartanál a kezedben. Vigyáznod kell rá”
– magyarázta a rendező.
A Mihályt alakító Bodolai Balázs úgy vélte,
hogy a kolozsvári előadásban az utazás a főhős
lelkében történik. Szerinte az általa alakított Mihály nem pozitív szereplő, hiszen képtelen a jelenben élni, emlékei mindig a múltba húzzák, és
ez számára fájdalmat okoz.
Rancz András LED- és videódizájner elmondta: fényinstallációival az utazás hangulatát
próbálta megteremteni a színpadon minimalista,
de nagyon konkrét módon.
Az Utas és holdvilág bemutatóját szombaton
tartják a színház nagytermében.

Párizsban Yves saint laurent-, londonban Cézanne-kiállítás nyílik

Párizsban az Yves Saint Laurent-re emlékező tárlatot, Firenzében a Donatello-kiállítást, Chicagóban
és Londonban pedig egy nagyszabású Cézanne-kiállítást ajánlott a közönség figyelmébe az Artnewspaper.com művészeti portál, amely a 2022-es év
kihagyhatatlan kiállításairól számolt be.

Hatvan évvel ezelőtt került a kifutóra az első divatbemutató Yves Saint Laurent (YSL) kollekciójával. Erre az évfordulóra emlékezve fogott össze hat párizsi múzeum,
amelyekből egykor a francia tervező inspirációt merített,
hogy kreációit olyan művészek alkotásaival párosítsák, mint
Mondrian, Picasso, Matisse, Bonnard és Dufy.

A 15. századi firenzei szobrászt, Donatellót egykor „a mesterek mestereként” emlegették. Már csaknem 40 éve nem
volt olyan nagyszabású kiállítás, amelyet a szobrász munkáinak szenteltek volna. Márciusban Firenzében, a Palazzo
Strozziban és a közeli Museo Nazionale del Bargellóban,
ahol a szobrász legjelentősebb gyűjteménye, köztük a Dávidszobra látható, átfogó kiállítás nyílik Donatello alkotásaiból.
A tárlat kisebb változata szeptemberben a berlini Gemäldegalerie-ben, jövőre pedig a londoni Victoria and Albert Museumban lesz látható. Az Art Institute of Chicago és a londoni Tate
Modern az utóbbi évtizedek legnagyobb Paul Cézanne-kiállítását rendezi meg. A Cézanne címet viselő kiállítás a művész

teljes pályafutását felöleli. Chicagóban, ahol a kiállítás május
közepén megnyílik, 90 olajfestményt, 40 papírra készült alkotást és két vázlatfüzetet mutatnak be, Londonban pedig októbertől 70 olajfestményt és 18 papírképet láthat a közönség.
Documenta Fifteen címmel rendezik meg a világ egyik
nagy hatású kortárs művészeti kiállítását június 18. és szeptember 25. között a németországi Kasselben. A kiállítást a
pandémia miatt szervezték erre a megszokottnál későbbi időpontra. Az artnewspaper.com cikke szerint a ruangrupa indonéz művészeti kollektíva által kurátorként jegyzett kiállítás
éppúgy korunk tükörképe lesz, mint az ötévente megrendezésre kerülő nagyszabású tárlat korábbi kiadásai.

2022. január 8., szombat _________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

A francia nemzetgyűlés első olvasatban elfogadta
az oltási igazolásról szóló törvénytervezetet

A francia nemzetgyűlés első olvasatban elfogadta csütörtökön a kormány törvénytervezetét, amelynek értelmében a koronavírus
elleni védettségi igazolás január 15-én oltási igazolássá alakul át. A javaslatot a jobboldali ellenzéki többségű szenátus a jövő
héten vitatja meg a végszavazás előtt, és a
Köztársaságiak már jelezték, hogy az államtanácsnál kívánják megtámadni a szöveget.

A javaslatot a jelen lévő képviselők közül 214-en
támogatták, elsősorban a kormánypártból, 93-an szavaztak ellene, 27-en tartózkodtak.
Az ellenzéki Köztársaságiak és a szocialisták tagjai nem egységesen szavaztak, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés és a Jean-Luc Mélenchon
által irányított radikális baloldal nem támogatta a tervezetet.
A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi
negatív tesztet) jelenleg a legalább ötven főt fogadó
nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is,
a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben,
mozikban,
színházakban,
koncerttermekben.
Január 15-étől – a törvénytervezet értelmében –
ezekre a helyekre kizárólag a három oltást kapók léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal
rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok

pedig a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe. A tervezet 12 éves kortól írja elő az igazolás használatát,
de az ellenzéki képviselők javaslatára az iskolai rendezvényekhez csak 16 éves kortól lesz kötelező az
oltási igazolás.
A Köztársaságiak egy része kifogásolta, hogy a
szöveg lehetővé teszi a vendéglátóhelyeknek a személyazonosság ellenőrzését, amennyiben „komoly
ok” van azt gyanítani, hogy valaki visszaél az oltási
igazolással. Emiatt a jobbközép párt jelezte, hogy a
törvény elfogadása után mindenképpen az alkotmánytanácshoz fordul.
A nemzetgyűlésben a szöveg vitáját többször is fel
kellett függeszteni, miután Emmanuel Macron államfő keddi interjújára hevesen reagáltak a képviselők.
„Kifejezetten bosszantani szeretném az oltatlanokat. Folytatjuk is, a végsőkig. Ez a stratégia” – jelentette ki a köztársasági elnök a Le Parisien című
napilapnak adott interjúban a parlamenti vita kapcsán.
„Nem zárom őket börtönbe, nem kötelezem őket
erővel az oltásra. Tehát meg kell nekik mondani: január 15-étől nem mehetnek többet étterembe, nem
fognak tudni beülni egy kávéra, nem mehetnek
többet színházba, moziba” – tette hozzá.
Az intézkedéssel a kormány célja, hogy a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa miatt nyomást gyakoroljon arra a csaknem 5 millió emberre –
az oltásra jogosultak 9 százalékára –, aki még nem
kérte a koronavírus elleni oltást. (MTI)

Megszűnt az Angliába utazók indulás előtti
tesztkötelezettsége

Megszűnt pénteken a külföldről Angliába
utazók indulás előtti koronavírus-tesztelési
kötelezettsége, és az érkezés utáni teszt
eredményét sem kell elkülönítésben megvárni.

Az új szabályozás brit idő szerint hajnali 4 órától
– közép-európai idő szerint 5 órától – lépett érvénybe.
A brit kormány két lépésben enyhíti az utazáshoz
kötődő tesztelési előírásokat: vasárnap hajnaltól
megszűnik az angliai érkezés utáni PCR-teszt elvégzésének kötelme is, és attól az időponttól elégséges
egy gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése az érkezés utáni második nap végéig.
Mindezt Boris Johnson brit miniszterelnök és
Grant Shapps közlekedési miniszter jelentette be a
héten.
Az előírások enyhítése a koronavírus ellen teljes
körűen beoltott felnőtt beutazókra, illetve – oltási
státustól függetlenül – a 18 éven aluliakra vonatkozik.
Az intézkedés hatálya Angliára terjed ki, mivel az
Egyesült Királyság többi országában – Skóciában,
Walesben és Észak-Írországban – a helyi kormányok
hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy követike a brit kormány által bejelentett módosításokat.
A szabályozás értelmében az angliai érkezés utáni
gyorsteszt elvégzéséhez nem használható a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) ingyenes tesztelési szolgáltatása, vagyis a gyorsteszteket
egészségügyi magánszolgáltatóktól kell megrendelni.
Ha az angliai érkezés utáni gyorsteszt eredménye
pozitív, az érintettnek elkülönítésbe kell vonulnia és
PCR-tesztet kell elvégeztetnie, ehhez viszont már
használható az NHS ingyenes tesztelési szolgáltatása.
A közlekedési miniszter bejelentette azt is, hogy
a brit kormány még január vége előtt teljes körűen
felülvizsgálja az utazásra vonatkozó intézkedéseket,

és stabil szabályozási rendszert léptet életbe 2022
egészére. Ennek részleteit Grant Shapps egyelőre
nem ismertette.
Az eddigi szabályozás alapján az Angliába beutazóknak az indulás előtt legfeljebb 48 órával PCRvagy gyorstesztet kellett elvégeztetniük, és az érkezés után ugyancsak kötelező PCR-teszt eredményét
elkülönítésben kellett megvárniuk.
Ezek közül péntek hajnaltól az indulás előtti tesztelési kötelezettség szűnt meg, és az érkezés utáni
újabb teszt eredményének megérkezéséig sem kell
már karanténban maradni.
Azoknak azonban, akik vasárnap előtt utaznak
Angliába, még PCR-szűrésnek kell alávetniük magukat, és csak vasárnap hajnaltól lesz elégséges a
néhány perc alatt eredményt mutató, jóval olcsóbb
gyorsteszt.
A gyorsteszt időpontját is le kell foglalni még az
indulás előtt.
A brit kormány a gyorsan terjedő omikron koronavírus-variáns behurcolásának megfékezése végett
rendelte el tavaly a külföldről beutazók tesztelési kötelezettségének szigorítását.
Boris Johnson az enyhítéseket bejelentő szerda
esti alsóházi tájékoztatóján elmondta: az omikron
felbukkanása utáni időszakban még helyénvaló intézkedés volt e szigorítások elrendelése a vírusvariáns nagy-britanniai elterjedésének lassítása
végett.
Azóta azonban ez a vírusváltozat olyan mértékben
elterjedt Nagy-Britanniában, hogy az utazási tesztkötelezettségek már csak korlátozott hatást gyakorolnak a fertőződési esetszámok növekedésére, a
turisztikai szektort viszont jelentős pótlólagos költségekkel terhelik – mondta a brit kormányfő.
Hozzátette: a szigorú tesztelési kötelezettségek az
Angliából külföldre utazókat is elbizonytalanították,
mivel sokan tartottak attól, hogy a visszaindulás
előtti teszt esetleges pozitív eredménye miatt külföldön ragadnak. (MTI)
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golden globe vörös szőnyeg
és közönség nélkül

A Golden Globe-díj-átadót
helyi idő szerint vasárnap 18
órakor rendezik meg a Los
Angeles-i Beverly Hilton Hotelben, de elmarad a sztárok
vörös szőnyeges felvonulása,
és közönséget sem hívnak a
ceremóniára.

hollywoodi sztárt sem, hogy részt
vegyen a díjátadó ünnepségen,
amely eddig hagyományosan a filmes díjszezon nyitánya volt.
A díjátadónak nem lesz tévéközvetítése. Az NBC tévécsatorna még
tavaly bejelentette, hogy a HFPA
gyakorlatával kapcsolatban felmerült etikai kérdések és a tagság sokszínűségének hiánya miatt nem
közvetíti a gálát.
A HFPA azonban keddi közleményében felidézte, hogy az elmúlt nyolc hónapban számos
alapvető változást vezetett be,
egyebek mellett új viselkedési kódexet, és 21 új taggal, köztük fekete újságírókkal bővítették a
szervezetet.
A 79. Golden Globe-díj jelöltjeit
decemberben hozták nyilvánosságra. A legtöbb, 7-7 jelölést a filmes mezőnyből Jane Campion A
kutya karmai között című westernje és Kenneth Branagh Belfast
című önéletrajzi ihletésű filmje
kapta, a tévésorozatok közül pedig
az HBO Utódlás című produkciója
esélyes a legtöbb, öt díjra. (MTI)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

IDŐS hölgy mellé gondozót keresek

A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezetének
(HFPA) közleménye a koronavírusjárvány terjedésére hivatkozott a
visszafogott díjátadót magyarázva
– írta szerdán a CNN online kiadása.
„Továbbra is az egészség és biztonság a legnagyobb prioritás a
HFPA számára” – fogalmaztak,
hozzátéve, hogy a díjátadón résztvevőktől a belépéshez nemcsak oltási igazolást, hanem egy 48 óránál
nem régebbi negatív tesztet is kérnek. A vendégeknek maszkot kell
viselniük, és távolságot kell tartaniuk a bálteremben, ahol a ceremóniát rendezik.
A Variety szerint a Golden
Globe-gála szervezőinek nem sikerült meggyőzniük egyetlen nagy

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.

0771-653-905. (sz.-I)

MINDENFÉLE

MAROSVÁSÁRHELYEN egy idős nő
mellé napi két alkalomra keresek egy

személyt sebápolás és pelenkázás

céljából.

Tel.

0741-614-565,

0365/415-340. (14458-I)

FONtOs teleFONsZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

a Szabadság negyedben. Tel. 00-36-

20-9749-955 vagy 0728-194-039.

(p.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2022. január 7-én drága
halottunk,

ERDÉLYI

ELLA

sírjára

virágot

született DÁVID ELLA temetésén
részt

vettek,

helyeztek. A gyászoló család.
(14450-I)

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- 0365/400-404

- 0800-801-929
- 0265/929

- 0265/200-928
- 0800/800 928

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- központ

- 0265/208-800

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

koszorúk

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269
- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONtOs teleFONsZÁMOK rovatnak.
várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.
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A PC House csapata
új munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:
* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások:
• Targoncavezetői bizonyítvány
(a targoncás munkakörre jelentkezők esetében)
• Román és magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzokat (CV-t) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
küldjék, vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca
17. szám alatti székhelyen, a munkakör megjelölésével.

A HeliANtUs PrOD KFt.

előnyös áron kínálja eladásra magán- és jogi személyeknek
szászrégeni gyümölcsraktárából (CFr utca 14. szám) a következőket:
• Golden D alma, 2 lej/kg
• piros alma, 1,8 lej/kg

• pasztőrözött almalé 3 kg-os dobozban 9,65 lej + héa

• almalé, 2 kg/5,97 lej/doboz + héa, 0,5 literes 2,75 lej + héa
• almalé 3 literes zacskóban 7,34 lej + héa

• alma-cékla-muroklé 3 literes dobozban 10,5 lej + héa; 3 literes

zacskóban 8,26 lej + héa, 2 literes műanyag palackban 6,89 lej +

héa, 0,5 literes palackban 2,7 lej + héa.

Egyenesen a Szászrégen, Radnófáji utca 9–11. szám alatti gyári

raktárból szállítjuk ki. Bővebb felvilágosítás a 0744-477-659 vagy

a 0740-309-611 telefonszámon.

Vasile Hangan mérnök, a Heliantus Prod Kft. adminisztrátora

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

