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Színház az egész város
Kulturális dömping Gyergyószentmiklóson

• Péntektől tíz na-
pig igazi kulturális 
dömping lesz Gyer-
gyószentmiklóson, 
hiszen a Figura Stú-
dió Színház már 13. 
alkalommal rendezi 
meg a Nemzetiségi 
Színházi Kollokviu-
mot, amelynek kere-
tében húsz színházi 
előadás lesz látható. 
Tizennégy városból 
érkeznek társulatok, 
itt lesznek a romániai 
kisebbségi kőszín-
házak, illetve több 
független, alternatív 
társulat is.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A kollokvium prog-
ramja ezúttal is na-
gyon színes és vál-

tozatos lesz, több helyszínen 
várják majd az érdeklődőket. 
Két színházi előadás nem 
Gyergyószentmiklóson, ha-
nem Csíkszeredában és Szé-

kelyudvarhelyen lesz.

Hivatalos megnyitó pénteken

A Nemzetiségi Színházi Kollokvi-
um részeként október 11-én, pénte-
ken 17 órától a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színházban lesz 
látható Hatházi András Kovács 
János meghal című darabja, majd 
18 órakor nyitják meg a Gyergyó-
szentmiklósi Városi Könyvtárban 
a Simándy József operaénekes 100. 

születésnapja alkalmából összeál-
lított emlékkiállítást. A fesztivál 
hivatalos megnyitója pénteken es-
te fél nyolctól lesz, a Három nővér 
című előadás előtt.

A hazai színházak mellett itt lesz 
az újvidéki társulat is, az Álmodo-
zók című előadással, de fellép a Bu-
karesti Állami Zsidó Színház, akik 
jiddis nyelvű darabot adnak elő, a 
bukaresti Giuvlipen roma színház, 

valamint a nagyszebeni Radu Stan-
ca Nemzeti Színház német tagozata, 
épp ezért az előadások négy nyel-
ven lesznek követhetőek.

Emellett az összes romániai ki-
sebbségi kőszínház, alternatív tár-
sulat érkezik egy-egy közkedvelt 
produkciójával. A részletes progra-
mot és minden információt megta-
lálnak az érdeklődők a Figura Stú-
dió Színház honlapján (fi gura.ro).

Mozgalmas napok előtt 
állnak a gyergyószentmiklósi 
színházkedvelők

▴   K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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I mmár második alkalommal 
szervezi meg a cégcsoport a Peg-

azus esettanulmányi vetélkedőt, 
hiszen erre 2016-ban volt már példa 
– fejtette ki minapi sajtótájékozta-
tóján András Lehel, a Melinda Ins-
tal vezérigazgatója. Mint mondta, 
programjuk beleillik a cégcsoport 
társadalommal szembeni felelős-
ségvállalásával kapcsolatos elkép-
zeléseibe, hiszen céljuk, hogy lehe-
tőséget biztosítsanak a székelyföldi 
fiataloknak a tanulásra és a szülő-
földön való érvényesülésre.

A megmérettetésről
A verseny lényege, hogy tehetséges, 
tizenkettedik osztályos fi atalokat ku-
tasson fel a cégcsoport, akik közül a 
legjobbaknak tanulmányi ösztöndíjat 
biztosítanak majd egyetemi éveik ide-
jére, valamint azok végeztével mun-
kát is ajánlanak nekik – magyarázta 
András Lehel. Összesen 13 középis-
kola diákjait hívták meg az idei meg-
mérettetésre, melyekből végül nyolc 
háromfős csapat jelezte részvételi 
szándékát. A korábbi versenyhez ké-
pest lényeges változás történt, hiszen 
kétfordulósra tervezték, amelynek 
első része már el is kezdődött szep-
tember végén – közölte Albert István, 
a Melinda Steel vezérigazgatója. A 

diákok otthon már dolgoznak is a Me-
linda Steel valós vállalati problémáin 
alapuló esettanulmányokon, ame-
lyeket október 11-éig küldhetnek be. 
Ennek értékelése teszi majd ki a vég-
leges pontszám 40 százalékát. A meg-
mérettetés második fordulója október 
18-án a cégcsoport székelyudvarhelyi 
székhelyén lesz, ahol a vállalat bemu-
tatása után egy újabb kereskedelmi 
problémára kell megoldást találni-

uk a rendelkezésükre álló öt óra alatt. 
Ehhez – az első fordulós feladattal 
ellentétben – nem használhatnak 
más segédeszközöket a vállalat által 
biztosítottakon kívül. Elképzeléseiket 
egy szakmai zsűri előtt kell majd be-
mutatniuk. A program hasznosságát 
Gagiu Krisztina korábbi versenyző 
igazolta, aki elmondta, főiskolai ta-
nulmányait is megkönnyítette, hogy 
például a nyári szünetekben is a cég-

csoportnál dolgozhatott, értékes ta-
pasztalatokat szerezve.

Amiben a legjobbak

Pál Dénes, a cégcsoport tulajdono-
sa hangsúlyozta, a gazdaság leg-
nagyobb problémája a megfelelő 
képzettséggel rendelkező munka-
vállalók hiánya. Fontosnak tartja 
az oktatási rendszer olyan szintű át-
szervezését, hogy a diákok a gazda-
sági szereplők igényeinek megfelelő 
tudást sajátíthassanak el, így az ő 
érvényesülésük is biztosított legyen. 
Más szemszögből nézve szerinte az 
is lényeges, hogy a fi atalok abban 
a munkakörben dolgozzanak, amit 
valóban szeretnek, amelyben való-
ban jók. Ha ez megvalósul, akkor 
nem egy nehezen eltelő munkaide-
jük, hanem munkájuk lesz az embe-
reknek – mondta. (x)

F I Z E T E T T  H I R D E T É S

Esettanulmányi vetélkedőt tart a Melinda cégcsoport
• Pegazus címmel szervezett kétfordulós esettanul-
mányi vetélkedőt a huszonöt éves Melinda cégcsoport, 
amely tanulmányi ösztöndíjat és munkalehetőséget 
ajánl fel a legjobban teljesítő udvarhelyszéki diákok-
nak, akiknek felkészítő tanárait is jutalmazni fogja. 
Céljuk a tehetséggondozás és hogy a tanulók szülőföld-
jükön érvényesülhessenek.

Sajtóeseményen ismertették a 
vetélkedő részleteit
◂   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Hermann László 
egyéni tárlata
Ma 18 órakor nyitják meg 
Hermann László képzőművé-
szeti kiállítását a székelyud-
varhelyi városi könyvtárban. 
A kiállítást Kovács Árpád mű-
vészettörténész nyitja meg, az 
est házigazdája Szőcs Endre.

Lemezbemutató 
koncert
Csíkszeredában, a Szakszerve-
zetek Művelődési Házában ma 
19 órától Antal Tibor és barátai 
lemezbemutató koncertje te-
kinthető meg. Fellép Szörényi 
Levente, Pál István Szalonna és 
bandája, Berecz András, Nav-
ratil Andrea, Demeter László, 
az Ördögszekér, Nyisztor Ilona, 
Timár Viktor, a Role zenekar, 
valamint a Gyimesvölgye férfi-
kórus. Jegyek válthatók a Csíki 
Moziban működő jegyirodában, 
valamint a bilete.ro oldalon.

Egy maréknyi víz
A fenti címmel Tzveta Sofro-
nieva berlini bolgár költővel 
beszélget Murányi Sándor 
Olivér író ma 19 órától a a 
székelyudvarhelyi Gondűző ét-
terem- és szállodában, október 
11-én, pénteken 17 órától pedig 
a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtárban.

Fotók Hargita megyéről
Az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (UIET) és a 
Visit Harghita fotópályázatára 
beküldött képekből ma 18 órá-
tól nyílik kiállítás Csíkszere-
dában, a megyeháza földszinti 
kiállítóterében. 
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