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H I R D E T É S

A PARTIUMI KERESZTÉNY
EGYETEM

magánberuházásként
tervezési tendert hirdet

a Nagyvárad, Teleki (Primăriei) utca 27. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó épületbővítés és a meglevő funkciók újraértelmezése 

témakörben. Az ajánlatokhoz szükséges dokumentáció
a szabo.simon@partium.ro e-mail-címen igényelhető.

Az ajánlatok leadásának határideje 2020. január 7.

MAGYARORSZÁGI ELŐADÓK LÉPNEK SZÍNPADRA AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN

Operettgálaest Erdélyben

Erdélyi településekre „visz el” közkedvelt operettmelódiákat Bódi Barbara, Oszvald Marika és Peller Károly

A megkerülhetetlen magyar operett

A magyar operettet néhány éve nyilvánították hungarikumnak. De hogy mi is az operett, s ezen be-
lül a magyar operett? Könnyed, fülbemászó, de operai igénnyel megírt dallamokkal átszőtt történet 
sok humorral, amelynek központi témája a szerelem, mégpedig az őrült szerelem. Párizs, Bécs és 
London színházai is játszottak operettet, de ma ismert, ma játszott formáját, megerősítve a legna-
gyobb sikereket kiváltó táncos-komikus szubrettvonallal, a magyaroknak köszönhetően nyerte el. A 
kutatók szerint nincs olyan perc, amikor valahol a világon, hogy filmen, színpadon, rádióban vagy 
televízióban fel ne csendülnének magyar szerzők operettmelódiái köszönhetően Kálmán Imrének, 
Lehár Ferencnek, Ábrahám Pálnak és Huszka Jenőnek, és természetesen a mai magyar operett-
játszásnak, hiszen mindez hozzájárult ahhoz, hogy az opera mellett az operett is nemzetközileg 
ismert és elismert műfajjá vált – olvasható a Hungarikum.hu oldalon.

 » KRÓNIKA

A Facebookon reagált Temes-
vár polgármestere azokra a 

hírekre, miszerint a bánsági vá-
rosban betiltották volna a mane-
lét és a miccsként ismert román 
nemzeti ételt. Nicolae Robu kö-
zölte, tiszteletben tartja minden-
kinek a saját zenei ízléshez való 
jogát, függetlenül a műfajtól, te-
hát a manele kedveléséhez való 
jogot is. Arról biztosította a köz-
véleményt, hogy minden állam-
polgárt tisztel, zenei ízléstől füg-
getlenül, így a manelerajongókat 
is. Az elöljáró pontosított: nem 
tiltotta be a manelét Temesváron, 
ilyet senki nem tehet egy demok-
ráciában.

Temesvár polgármestere feli-
dézte, csak annyi történt, hogy 
bizonyos tiltásokat foganatosí-
tott ennek a zenei műfajnak az 
előadására és lejátszására vo-
natkozóan közterületen, olyan 
nyílt tereken, mint például a 
Győzelem (Victoriei) tér, a Dóm 
tér (Unirii), a Szent György tér, 
a Traian, a Rózsapark (...) „Kér-

dem én: ki az a temesvári, aki 
nem ezt akarná? Hogyan érté-
kelné az illetőt a temesvári kö-
zösség? A manelét továbbra is 
gond nélkül elő lehet adni, és le 
lehet játszani Temesváron, ma-
gánterületeken, sőt még közte-
rületeken is, a polgármesteri hi-
vataltól kapott engedéllyel, zárt 
terekben” – idézte Nicolae Robu 
szombati Facebook-bejegyzését 
az Agerpres hírügynökség.

A parázson sütött miccsről a 
polgármester kifejtette, a lakos-
ság számtalan esetben panaszko-
dott a füstre és a sülő miccsek jel-
legzetes szagára, ezért azt tiltotta 
meg, hogy ezeket a város közte-
rületein süssék szén- vagy fapa-
rázson. Az elöljáró hozzátette, 
magánterületekre nem vonatko-
zik a tiltás, valamint olyan előál-
lítási módszerekre sem, amelyek 
nem járnak együtt a miccssütésre 
jellemző erős füst- és szagképző-
déssel. „Kérdem én: normális, 
hogy a mi gyönyörű tereinket és 
parkjainkat füst lepje el?” – teszi 
fel a kérdést a közösségi oldalon 
Robu.

Részleges bánsági miccstilalom
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 » INNEN-ONNAN

Két különdíjat is bezsebelt a Székelyföldi Legendárium
Jó eredményt ért el a 19. Lakiteleki Filmszemlén a Székelyföldi Le-
gendárium csapata által készített, A Tejút című animációs alkotás. A 
nap fi lmje díjat, valamint a magyar Miniszterelnökség különdíját is 
elnyerte pénteken A Tejút című, székelyföldi legendákat feldolgozó 
animációs alkotás a Kósa Ferenc emlékére megrendezett Lakiteleki 
Filmszemlén – tájékoztatta szerkesztőségünket Fazakas Szabolcs, a 
projekt ötletgazdája. A Székelyföldi Legendárium megálmodója rámu-
tatott, nagyon örülnek és büszkék az elért eredményre.

Meghalt az egyik leghíresebb sziklamászó Mexikóban
Lezuhant, és halálra zúzta magát az amerikai Brad Gobright, a világ 
egyik leghíresebb sziklamászója a mexikói Potrero Chico-hegyen – 
írta a The Guardian online kiadása. A kaliforniai mászó mintegy 300 
métert zuhant a Monterrey közelében lévő híres sziklamászó-para-
dicsomban. A Rock and Ice című szaklap szerint a 31 éves Gobright 
a világ egyik legelismertebb, kötél nélküli szóló-sziklamászója volt. 
Hírnevét annak köszönhette, hogy 2017-ben gyorsasági rekordot 
állított fel az amerikai Yosemite nemzeti park El Capitan sziklájának 
megmászásakor. Gobright egy honfi társával, Aidan Jacobsonnel tar-
tott lefelé egy kétnapos mászás után egy különösen veszélyes helyen. 
A Sendero Luminoso nevű, szinte teljesen sima falon ereszkedtek le 
ugyanannak a kötélnek a két szárán, amikor a baleset történt – mond-
ta el Jacobson, aki szintén lezuhant, de kisebb távolságból, és túlélte 
a balesetet. Nem tudni, mi történt pontosan. A BBC egy statisztikára 
hivatkozva azt írja, az észak-amerikai mászóbalesetek több mint ne-
gyede a hasonló technikájú leereszkedések közben történik.

Nagy összegért vették meg Napóleon csizmáját
Több mint 117 ezer euróért kelt el a hétvégén a Drouot aukciósháznál 
Párizsban I. Napóleon csizmája, amelyet a francia császár a Szent Ilona 
szigetén töltött száműzetésében viselt – közölte az árverést szervező cég. 
A 48 centiméter szármagasságú, fi nom szattyánbőrből készült lovag-
lócsizma értékét 50–80 ezer euró közötti összegre becsülték. A csizmát 
a császárt az akkor Angliához tartozó szigetre elkísérő Henri-Gatien 
Bertrand tábornok (1773-1844) adta kölcsön Carlo Marochettinek 
(1805–1867), aki egy lovas szobron dolgozott Napóleon síremlékéhez. 
A szobrász fi a, Marochetti báró Paul Le Roux (1850–1923) szenátornak 
ajándékozta a csizmát, azóta a Le Roux család birtokában volt.

Erdélyi turné keretében 
adventi operettgálaestet 
adnak december 16–22. 
között a Budapesti Ope-
rettszínház előadói, Bódi 
Barbara, Oszvald Marika 
és Peller Károly.

 » BEDE LAURA

A z ünnepre való ráhan-
golódás szellemében 
adventi operettgálaes-

ten vehetnek részt az érdeklő-
dők ebben a hónapban. Bódi 
Barbara, Oszvald Marika és 
Peller Károly Marosvásárhe-
lyen kezdi az erdélyi turnét, 
december 16-án 20 órától a 
Maros Művészegyüttes ter-
mében lépnek színpadra. 
A Budapesti Operettszínház 
tagjai másnap ugyanebben az 
órában lépnek fel a Nagyvá-
radi Állami Filharmóniában. 
December 18-án Nagybányán 
folytatódik a fellépéssorozat, 
majd a székelyudvarhelyi Stú-
dió mozi termét „járják át” az 
operettslágerek. Az előadók 
a csíkszeredai művelődési 
házban 20-án, Sepsiszent-
györgyön 21-én énekelnek. Az 

erdélyi turné a kolozsvári di-
ákművelődési házban zárul, 
ahol december 22-én 19 órakor 
csendülnek fel a közkedvelt 
melódiák.

A budapesti intézet hon-
lapján közzétett leírás szerint 
Bódi Barbara már iskolásként 
szolfézs-zeneelméletet, éne-
ket tanult, és 7 évig zongorá-
zott. A gimnázium elvégzése 
után Budapestre került, és 
sikeresen végzett a színmű-
vészeti akadémia színész sza-
kán 2003-ban. Itt ismerkedett 
meg egyébként a klasszikus 
és jazzbalettel, sztep- és tár-
sastánccal, valamint szink-
ronszínész-képesítést is szer-
zett. Egy meghallgatás során 
került a Budapesti Operett-
színházhoz, felvették az ope-
rettakadémia tanulói közé, s 
tehetségének köszönhetően a 
színház szerződtette.

Oszvald Marika Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas magyar szí-
nésznő, operetténekes, érde-
mes művész, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja. 
Igazi operettcsaládból szár-
mazik, édesanyja a népszerű 
szubrett, Halasi Marika volt, 
édesapja pedig a legnagy-
szerűbb bonvivánok egyike, 

Oszvald Gyula. Már apró gyer-
mekkorától a színház és azon 
belül is az operett világában 
élt. A Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola operett–musi-
cal szakán végzett, majd az 
operettszínházhoz szerződött, 
amelynek azóta is oszlopos 
tagja. 

Bejárta az egész világot, fel-
lépett Münchenben, az Ame-
rikai Egyesült Államokban, 
Kanadában, Izraelben, Olasz-
országban, Franciaországban, 
Svájcban, Ausztráliában, Ja-
pánban.

Peller Károly a Budapesti 
Operettszínház zenés-színész-
képző stúdiójában végzett 
(színészmesterség, klasszi-
kus ének, balett, jazz, sztep) 
1998-ban, azóta a színház 
egyik vezető szólistája. 2002-
ben nívódíjat kapott, 2003-
ban a marsallbotot, az évad 
legígéretesebb tehetségének 
járó díjat vehette át. 2004-ben 
a magyar kritikusok az évad 
legjobb mellékszereplője díj-
ra jelölték Eszenyi Enikő Bál 
a Savoyban című operett ren-
dezésében Celestine megfor-
málásáért. 2011-ben az év ope-
rett színésze volt. 2012-ben és 
2014-ben Csillag-díjat kapott.




