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H I R D E T É S

A Kolozsvári Állami Magyar Színház

versenyvizsgát hirdet
sofőr állás betöltésére.

Jelentkezés és részletes felvilágosítás a színház titkárságán naponta 9–16 óra között 
vagy a 0264-593465-ös telefonszámon. Önéletrajzokat a julia.boros@huntheater.ro, 

illetve az ana.hetman@huntheater.ro e-mail-címre lehet küldeni.

HAZAI FILMSZÍNHÁZAKBAN VETÍTIK AZ ELMÚLT ÉV LEGNÉZETTEBB MAGYAR VÍGJÁTÉKÁT

Erdélyi mozikörúton a Seveled
Több erdélyi moziban is 
megtekinthető lesz péntektől 
az elmúlt év legnézettebb 
magyar fi lmje, a Seveled 
című vígjáték. Minden 
helyszínen eredeti magyar 
nyelven és román felirattal 
vetítik a könnyed műfajú 
alkotást.

 » KRÓNIKA

H azai mozikban tekinthe-
ti meg a közönség pén-
tektől a Seveled című 

vígjátékot, az elmúlt év legné-
zettebb magyar fi lmjét – kö-
zölte a forgalmazó Filmtett 
Egyesület. A könnyed műfajú 
alkotás romániai „mozikörútja” 
péntek este 8 órakor kezdődik 
a kolozsvári Győzelem (Victo-
ria) moziban. A fi lm romániai 
forgalmazásának elindítását 
lehetővé tette az országos vész-
helyzeti bizottság szerda esti 
határozata. Ennek megfelelően 
a mozik belső terei országszer-
te újranyithatnak, illetve nyitva 
tarthatnak a következő feltéte-
lek alapján: 50 százalékos ka-
pacitással működhetnek, ha a 
lakosság Covid–19-fertőzöttsége 
helyi szinten nem haladja meg 
az 1,5 ezreléket, illetve 30 száza-
lékos kapacitással, ha a lakos-
ság Covid–19-fertőzöttsége helyi 
szinten nem haladja meg az 3 
ezreléket. Ha a zónában 1000 
lakosonként 3-nál több beteget 
regisztrálnak, a mozik is kényte-
lenek zárva tartani. A következő 
napokban látható lesz öt továb-
bi városban is: Besztercén (Da-
cia Kulturális Központ), Brassó-
ban (Cinema One), Szatmáron 
(Cinema One és CINEPLEXX 

Szatmár), Marosvásárhelyen 
(CINEPLEXX Marosvásárhely, 
Művész mozi), valamint Sepsi-
szentgyörgyön (Művész mozi). 
A Filmtett Egyesület tervei sze-
rint a fi lmet Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen és Kézdi-
vásárhelyen is műsorra tűzik 
a mozik. A vetítések pontos 
programja a járványhelyzettől 
függ, a szervezők arra hívják fel 
a fi gyelmet, hogy az érdeklődők 
kövessék fi gyelemmel a helyi 
moziműsort. A Seveled című 
fi lm bonyodalma egy kegyes 
hazugság. Elsőre jó ötletnek lát-
szik: Gergő, a csajozógép fi lmk-
ritikus szeretne beteg édesanyja 
kedvében járni, és a jó ügy érde-
kében hazudik egy nagyot. Csak 
egyetlenegyet: beviszi hozzá 
a kórházba a szomszédját, a 

nagyszájú exsztriptíztáncosnőt, 
akinek van egy nagy előnye: öt 
hónapos terhes. Az unokamáni-
ás anyuka boldogan látja, hogy 
a fi a révbe ért, elbúcsúzik min-
denkitől – és meggyógyul. Ettől 
kezdve Gergő és Saci kénytelen 
újabb és újabb hazugságokkal 
tartani a frontot. Bár alig bír-
ják egymást elviselni, ha jön a 
„nagyi”, úgy tesznek, mintha 
boldog, fi atal pár volnának. Az 
átverések persze sosem töké-
letesek, és a bonyodalom Saci 
pocakjával együtt terebélye-
sedik: pedig előbb-utóbb meg 
kell születnie a megoldásnak. A 
fi lm rendezője, Orosz Dénes ott-
honosan mozog a könnyed ro-
mantikus vígjáték műfajában: a 
Poligamy és a Coming Out után 
ez a harmadik alkotása ugyan-

ebben a műfajban. A Seleved 
parádés szereposztásában Mé-
száros Béla, Tenki Réka, Básti 
Juli, Cserhalmi György, Bodrogi 
Gyula és Rezes Judit látható. 
A fi lmet 2019-ben mutatták be 
Magyarországon. A Seveledet 
minden helyszínen eredeti ma-
gyar nyelven és román felirattal 
vetítik. A kolozsvári székhelyű 
Filmtett Egyesület 2016 óta fog-
lalkozik fi lmforgalmazással, 
célja évente két-három magyar 
fi lmet bemutatni a romániai 
mozikban, hogy a helyi közön-
ség ne csak fesztiválok alkalmá-
val, hanem a „hétköznapokon” 
is találkozhasson a magyar 
fi lmkultúra legfrissebb gyöngy-
szemeivel. Az egyesület forgal-
mazói portfóliója mostanig 12 
fi lmet foglal magába.
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Básti Juli (középen) a Seveled című, könnyed romantikus vígjáték egyik fő szerepében

Erdélyieket díjazott 
az Akadémia

Bolyai-emléklappal tüntette 
ki a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) Balázs Imre 
József irodalomtörténészt (port-
rénkon), a kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem docensét, 
valamint Sófalvi András régészt, 
a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum munkatársát – olvasható 
az akadémia honlapján. Az MTA 
teljesítmény-központú, magas 
presztízsű országos ösztöndíja a 
Bolyai János kutatási ösztöndíj, a 
támogatással kutató, munkájukról 
szóló jelentésükre kiemelkedő 
minősítést kapó ösztöndíjasok-
nak az Akadémia emléklapot 
adományoz. 80 főnek ítéltek 
kiemelkedő szakmai minősítésű 
eredményeiért Bolyai-emlékla-
pot. Közülük a legjobbak pedig 
MTA Bolyai-plakett kitüntetésben 
részesülnek. Idén tizennégy fi atal 
kutató nyerte el a rangos elisme-
rést, amelyet a korábbi években a 
júniusi hagyományos és nagysza-
bású Bolyai-napon adtak át. A 
járványra való tekintettel ehelyett 
most zárt körű, online közvetí-
tett rendezvényen vehették át a 
kitüntetett kutatók az elismerést. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
a pályakezdő fi atalok tudományos 
életpályájának tervezhetősége, a 
kutatói állományban a különböző 
generációk együttműködése, a 
fi atal kutatók itthon tartásának 

elősegítése és teljesítmény-köz-
pontú nevelése érdekében hozta 
létre 1996-ban a Bolyai János 
kutatási ösztöndíjat. „Az ösztöndíj 
az elmúlt majd két és fél évtized-
ben sok fi atal számára vált kutatói 
életpályája jelentős állomásává. 
Jóval többet jelent egyszerű anyagi 
támogatásnál. Egyfajta minőség-
biztosítás, híd, amely összeköti a 
Magyar Tudományos Akadémiát, 
az MTA doktorait és a PhD-fokoza-
tot már megszerzett fi atal kutatói 
generáció tagjait” – mondta a 
Bolyai-plaketteseket köszöntő 
beszédében Freund Tamás, az 
MTA elnöke. Az MTA célja, hogy 
sikeres fi atal, PhD-fokozattal 
rendelkező kutatókat segítsen, és 
ösztönözze őket Magyarországon 
folytatott kutatásaik folytatására, 
valamint az MTA-doktori értekezés 
megírására és a tudományos cím 
megszerzésére. (Hírösszefoglaló)
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A hagyományostól eltérő módon 
emlékezik idén a nagyváradi 

Szent László Napokat is szervező 
Szent László Egyesület az 1956. ok-
tóberi forradalmi eseményekre: azt 
a magyar jazzt idézik fel a Bágyi 
Balázs New Quartetttel egy koncert 
erejéig, amelyet az amerikai rádió-
sok játszottak be a magyar forra-
dalom idején az ottani rádiókban, 
mintegy szolidaritást vállalva a 
magyar forradalommal. Revolutio-
nary jazzként emlegették, később 

pedig a magyar zeneszerzők 1956-
os darabjaiból lemezt is adtak ki. A 
koncertet október 25-én, vasárnap 
18 órától tartják a Nagyváradi Álla-
mi Filharmóniában. Az előadásra 
a belépés ingyenes, de meghívó 
igényléséhez kötött, amelyeket 
október 19-étől, hétfőtől lehet igé-
nyelni a Szent László Egyesület 
székhelyén (Nagyvárad, Kálvin 
János u. 1. szám), hétköznapokon 
9 és 16 óra között. A részletekről a 
szervezők folyamatosan tájékoz-
tatnak a sajtóban és a Szent László 
Egyesület Facebook-oldalán. 

A budapesti Bágyi Balázs New 
Quartet az egyedüli magyar 
jazz-zenekar, amely az 1956-os 
forradalom idején az Amerikai 
Egyesült Államok rádióállomá-
sai által szolidaritásaként leját-
szott magyar jazzdalok reperto-
árját játssza, a zeneszámokból 
készült lemezt pedig 2016-ban 
nyújtotta át Bágyi Balázsnak 
elismerése jeléül az Egyesült 
Államok magyarországi nagy-
követe.

A zenekar tagjai: Soso Lakatos 
Sándor – szaxofon, Oláh Dezső – 

zongora, Oláh Péter – bőgő, Bágyi 
Balázs – dob. A dobos-zeneszerző 
Bágyi Balázs a Magyar Jazzszövet-
ség elnöke, a magyarországi jazz-
élet egyik meghatározó, külföldön 
is rendszeresen koncertező művé-
sze, aki húszas évei óta vezeti saját 
zenekarait.

Számos formáció tagjaként 
szinte minden műfajban alkot, 
különleges, melodikus dobolási 
stílusa komplex zenei élményt 
nyújt. Több alkalommal vett részt 
turnén az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban.

Forradalmi jazz: 1956-os megemlékezés Váradon




