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H I R D E T É S

 » ANTAL ERIKA

A Maros Megyei Múzeum ter-
mészettudományi részlegé-

nek épületét felújították, res-
taurálták a szobrokat és díszítő 
elemeket, akadálymentesítették 
az épületet, üvegházat építettek 
az egzotikus növények számára. 
Ezt követi hamarosan az alap-
kiállítás berendezése, amelyre 
újabb versenypályázatot ír ki a 
megyei önkormányzat. A mú-
zeum fenntartója, a Maros me-
gyei önkormányzat négy évvel 
ezelőtt nyerte el azt a 11,3 millió 
lejes európai uniós támogatást, 
amelyből a természettudomá-
nyi múzeum teljes felújítását 
végzik. Ahogy Ötvös Koppány, 
a múzeum igazgatója elmond-
ta, elkészültek az épület külső 
és belső felújításával, most a 
kiállítás berendezése követke-
zik. A projekt teljes egészében 
a megyei önkormányzaté, a 
múzeumnak mindössze szak-
tanácsadási feladatai vannak. 
Az igazgató elmondta, teljesen 
felújult, szépen berendezett 
múzeum várja majd a látogató-
kat, új létesítmények is lesznek, 
például az egzotikus növények-
nek helyet adó üvegház vagy az 
aromakert, illetve egy élmény-
park. Ám amíg mindez megte-
kinthető lesz, még közel egy 
évet kell várni, hiszen a projekt 
elkészítésének határideje 2022. 
március vége. A Maros megyei 
önkormányzat elnöke és alel-
nöke, Péter Ferenc és Kovács 
Mihály Levente megtekintette a 
felújított épületet. „A Horea ut-
cai Természettudományi Múze-
um sok gyerek kedvence, olykor 
az Éjszaka a múzeumban című 
filmhez hasonlítják. Valóban 
gyönyörű, ám jelenleg az épület 
restaurálási és belső felújítási 
munkálatai miatt zárva van” 

– fogalmazott az alelnök, hoz-
zátéve, hogy még egy hosszú 
folyamat előtt állnak, hiszen a 
múzeum kiállítótereinek a be-
rendezésére csak ezt követően 
kerül a sor. A tervek szerint a ki-
lenc alaptárlatból az első az ős-
lénytani, ahol növényi és állati 
maradványokat, úgynevezett 
fosszíliákat láthatnak majd az 
érdeklődők, itt kap helyet egy 
óriáscápa foga is. Ugyancsak 
ezen a részlegen lesznek látha-
tóak a krokodilfogak, a dinosza-
urusz-csontvázdarabok és egy 
gyapjas orrszarvú, egy gyapjas 
mammut és egy barlangi medve 
maradványai is a jégkorszakból. 
A második tárlat az ásvány- és 
kőzettannak ad helyet, a harma-
dik egy dioráma (háromdimen-
ziós múzeumi/kiállítási makett) 
lesz, amely a Maros folyó élő-
világát ismerteti. A negyedik 
tárlat több dioráma segítségé-
vel a tavaszi–nyári élővilágot 
ismerteti a Faragói-tó partján, 
a balai földcsuszamlásos terü-
letet nyáron, a Mocsár-erdőt, 
annak 400–500 éves tölgyfáit 
ősszel, a Kelemen-havasokat, 
Ratosnya környékét télen. Kü-
lön diorámát kap a városi élő 
környezet, amelynek egyik sar-
kában egy parkot rendeznek 
be, ahol a sajátos növényzet 
mellett az ott megtelepedett 
állatvilágot is bemutatják: ma-
darakat, bogarakat, rágcsáló-
kat. Az 5,3 millió évvel ezelőtt a 
Kelemen-havasokban működő 
vulkán nyomairól, a különleges 
formájú, 40 és 80 méter közötti 
hosszúságú, két és fél méter át-
mérőjű üregekről, barlangszerű 
képződményekről is láthatnak 
az érdeklődők egy kiállítást. A 
törvény által védett fajokról, a 
Földközi-tenger élővilágáról is 
lesz tárlat, és láthatóak lesznek 
a legértékesebb vadásztrófeák.

Újuló múzeumi részlegA BOLHA A FÜLBE CÍMŰ FRANCIA BOHÓZATOT MUTATJA BE A CSÍKI JÁTÉKSZÍN

Nagy szükség van a derűre 
A nehéz időkben derűt 
szeretne vinni az emberek 
életébe a Csíki Játékszín új 
előadása, amelynek pre-
mierjét április 21-én tartják. 
Georges Feydeau Bolha 
a fülbe című bohózatát 
Zakariás Zalán rendezi, aki 
szerint az alkotóknak sem 
könnyű előbányászniuk 
magukból a humort a pan-
démia idején.

 » MOLNÁR RAJMOND

K önnyed humorával, felhőt-
len játékával derűt szeret-
ne csempészni a jelenlegi 

nehéz időszakban az emberek 
életébe a Bolha a fülbe című 
klasszikus francia bohózat, ame-
lyet a Csíki Játékszín április 21-én 
mutat be Zakariás Zalán rende-
zésében – hangzott el sajtótájé-
koztatón csütörtökön. „Georges 
Feydeau darabja nagyon jól 
megírt örökzöld bohózat. De 
nekünk, alkotóknak is nehéz 
dolgunk van, úgy érezzük, nehe-
zebb előbányászni a humort ma-
gunkból a jelenlegi helyzetben. 
Az alkotómunkának így több fa-
lat is át kell törnie, emiatt komoly 
feladat és megpróbáltatás szín-
padra állítani egy bohózatot” – 
emelte ki a rendező. Hozzátette, 
a darabban vannak olyan témák, 
szituációk, problémák, amelyek 
a hétköznapi életet iszonyú sor-
stragédiává változtathatnák, és 
ilyeneket mindenki megél, akár 
párkapcsolatokban is. „Hogyan 
válik mindez örökzölddé egy 
darabban úgy, hogy az az em-
ber érzése: ezt már ismerem, de 

mégis jólesik nézni – erről is szól 
a Bolha a fülbe” – mondta Zaka-
riás Zalán, aki számos belföldi 
és magyarországi színházban 
rendezett már, a Csíki Játékszín-
ben ez az első munkája. Bartalis 
Gabriella színésznő elmondta, az 
előadások a járványügyi előírá-
sok betartásával zajlanak. Mivel 
a városban a sárga járványügyi 
forgatókönyv van érvényben, az 
előadóterem nézőtere csak 30 
százalékos kihasználtsággal mű-
ködhet. Az első, április 21-ei előa-
dásra már elkelt az összes jegy,  az 
azt követőre még vannak helyek. 
Az előadás díszleteit Szűcs-Olcsvá-
ry Gellért tervezte, a jelmeztervező 
György Eszter. A bohózat története 
szerint Victor-Emmanuel Chandebi-
se és felesége túlságosan felhőtlen, 
már-már az unalomig boldog há-
zasságban élnek. Egy nap azon-
ban a férj kedvenc nadrágtartó-
ját tartalmazó csomag érkezik 
egy kétes hírű lebujból. Gyanús 

egybeesés ez a nagy természetű 
férj lankadt kedélyállapotával. A 
szivárványos harmónia azonnal 
szertefoszlik, a féltékeny feleség 
névtelen találkára hívja társát a 
Tüzes Kandúr fogadóba, és ezzel 
kezdetét veszi párkapcsolati haj-
sza... Georges Feydeau francia 
drámaíró vérbő humorral átszőtt 
vígjátékában a félreértések, a 
kommunikáció hiánya, és a nagy 
egymásra találások egy olyan 
könnyelmű világot teremtenek, 
melyben a hűség megbomlása se 
jár különösebb következmények-
kel. Az előadásban Kozma Attila, 
Bende Sándor, Kányádi Szilárd, 
Bilibók Attila, Giacomello Rober-
to, Lőrincz András Ernő, Kányá-
di Anna, Márdirosz Ágnes, Szabó 
Enikő, Borsos Tamás, Tóth Jess, 
Zsigmond Éva Beáta lép szín-
padra. A bemutatót követően az 
előadás április 24-én (szombat) 
és 25-én (vasárnap) 19.00 órától 
is látható lesz.

A Csíki Játékszín új bemutatóját harangozták be: örökzöld francia 
bohózatot láthat a közönség a jövő héten  
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