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Fatornyok a Kiss Stúdióban

Folytatódott a Magyar Dráma Napja tiszteletére szervezett felolvasó-színházi sorozat a váradi Kiss Stúdió Színházban: pénteken Zilahy Lajos Fatornyok című darabját mutatták be.
Tököli Magdolna
A Nagyszalontán született és
Újvidéken elhunyt szerző e
drámáját a német megszállás
előtt három hónappal mutatták
be, és 1944. március 19. után le
is vették a műsorról, náciellenessége miatt. A felszabadulás
után a Vígszínház kamaraszínháza, a Pesti Színház a Fatornyokkal kezdte meg újra a működését. A dráma cselekménye
a második világháború előtti
utolsó nyáron játszódik le, Budapesten, Kriegs Rudolfék lakásán. Kriegs Rudolf elismert,
többször kormánykitüntetésben
részesült, jól kereső főmérnök,
méltóságos úr. Negyven évvel
azelőtt jött Magyarországra.
Felesége, Borcay Klára erdélyi
úri családból származik. Erdély
egy részét visszacsatolják Magyarországhoz, s az asszonyt
elönti a vágy, hogy a régi birtokot, a régi udvarházat újra
lássa, élvezhesse. Az asszony
Erdélybe vágyik, a férfi vissza
Németországba, szülővárosába.
A Fatornyok szimbolikus cím:
a szülőföld, a szülőhaza ellenállhatatlan vonzásának, kitö-

Zilahy Lajos Fatornyok című darabját mutatták be a Kiss Stúdióban a váradi rendezvényen
rölhetetlen emlékének jelképe.
Az asszony úgy látja, férje egy
magasabb parancsnak engedelmeskedik, amikor visszatér
hazájába, s ezért a misztikus
vonzódásért csak még jobban
szereti és becsüli, de nem tudja
követni Berlinbe. Fiuk, Árpád
először apjával tart, de az állomásról visszajön. A szülőföld
vonzása nagyobb, mint az apáé.

tében mutatták be pénteken,
amelyet szeptember hónapban
szervezett a Kiss Stúdió Színház a Magyar Dráma Napja
tiszteletére. A Fatornyokat
éppen harminc évvel ezelőtt
a társulat Szombati Gille Ottó rendezésében vitte színre,
és óriási sikert aratott nemcsak Nagyváradon, hanem a
többszöri erdélyi turnékon
is. A 30 évvel ezelőtti szereplők közül többeknek pénteken
is tapsolhattunk. Felléptek:
Varga Vilmos (Kriegs Rudolf

Bemutató 30 éve
A darabot annak a felolvasó-színházi sorozatnak a kere-

A szerző felvétele

vegyészmérnök), Kiss Törék
Ildikó (Kriegsné, Borcay Klára), Meleg Vilmos (Kriegs Árpád, a fiuk; az öreg Borcay;
Kiss Ottó gyógyszerész), Miske
László (Kálmány Balázs) és F.
Márton Erzsébet (Janka; Irén,
Kiss Ottó felesége; narrátor).
Az előadás iránt akkora volt
az érdeklődés, hogy még pótszékeket is be kellett állítani,
és méltán váltott ki sikert. A
felolvasó-színházi rendezvénysorozat fő támogatója a Bihar
Megyei Tanács (DDIP).

Kriszti

Biharban él, és a vendéglátásban dolgozik,
amit nagyon szeret
is.

Fotó: Molnár Péter

µwww.erdon.ro

Lábtenisz a központban
Először iskolások mérkőztek
meg az Európai Mobilitás Hetén belül megszervezett péntek
délutáni lábteniszbajnokságon,
a Szent László téren megalakult
pályán. Nyolc, két személyből
álló csapat állt össze, s a dupla
kiesés rendszere alapján zajlott
a megmérettetés. A bírók Gabriel Antal, valamint Ioan Creţ
hivatásos játékosok, a Crişul
Sportklub tagjai voltak. Az ifik

után a felnőttek bajnoksága következett, itt szintén nyolc csapat versenyzett. A két bajnokság döntője egyszerre zajlott,
előtte Gabriel Antal és Ioan
Creţ tartott bemutató mérkőzést. Az első díjazott csapat tagjai egy-egy 150 lejes vásárlási
utalványt kaptak, a második díj
is utalvány volt, emellett kupákat, okleveleket, sportmezeket
nyertek a résztvevők.

Röviden
Borbarátnők Társasága

Kosárlabda.

Az Európai Mobilitási Hét keretében
csütörtök délután, illetve este utcai kosárlabda-bajnokságot
szerveztek a váradi Szent László téren.
Fotó. Ciucur Losonczi Antonius

Dupla kieséses rendszerben játszottak a tornán

Fotó: Neumann Andrea

– piacvezető
az alumínium
beszállításában
FAIST MEKATRONIC – piacvezető
az alumínium
alkatrészekalkatrészek
beszállításában
alkalmaz alkalmaz
VILLANYSZERELŐT
(2 állás)
VILLANYSZERELŐT
(2 állás)
középfokú
iskolai
végzettség
– villanyszerelő/villamosgépész
képesítés
középfokú
iskolai
végzettség
– villanyszerelő/villamosgépész
képesítés
hasonló
beosztásban
szerzett
legalább
éves
gyakorlat
hasonló
beosztásban
szerzett
legalább
1-31-3
éves
gyakorlat
Alkalmazási ajánlat:

FRÖCCSÖNTŐ
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
(2 állás)
FRÖCCSÖNTŐ
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
(2 állás)
középfokú
iskolai
végzettség
– fröccsöntő
szerszámkészítő
képesítés
középfokú
iskolai
végzettség
– fröccsöntő
szerszámkészítő
képesítés
hasonló
beosztásban
szerzett
legalább
1 éves
gyakorlat
hasonló
beosztásban
szerzett
legalább
1 éves
gyakorlat

ösztönző bér
havi bónuszok

TARGONCAKEZELŐT
A TERMELÉSBE
(4 állás)
TARGONCAKEZELŐT
A TERMELÉSBE
(4 állás)
középfokú iskolai végzettség – targoncakezelő képesítés, ISCIR engedély
középfokú iskolai végzettség – targoncakezelő képesítés, ISCIR engedély
hasonló beosztásban szerzett legalább 6 hónapos gyakorlat
hasonló beosztásban szerzett legalább 6 hónapos gyakorlat

évi bónuszok

étkezési jegyek
TAKARÍTÓNŐT/TAKARÍTÓ OPERÁTORT (2 állás)
TAKARÍTÓNŐT/TAKARÍTÓ
OPERÁTORT
(2
állás)
általános/középfokú iskolai végzettség; a fizikai munka vállalása, munkabírás
biztosítjuk a szállítást
általános/középfokú
iskolailegalább
végzettség;
a fizikaigyakorlat
munka vállalása, munkabírás
hasonló
beosztásban szerzett
6 hónapos
hasonló beosztásban szerzett legalább 6 hónapos gyakorlat
meleg étel
MINŐSÉGI FELÜGYELŐT (3 állás)
MINŐSÉGI
FELÜGYELŐT
(3 állás)
középfokú
műszaki
iskolai végzettség,
felsőfokú műszaki végzettség előny; műszaki rajz;
középfokú
műszakiszerzett
iskolai végzettség,
felsőfokúgyakorlat
műszaki végzettség előny;
hasonló
beosztásban
legalább 6 hónapos
műszaki rajz;
hasonló8beosztásban
szerzett legalább 6 hónapos gyakorlat
Munkaidő
óra, 3 műszakban
(éjszaka, hétvége)
Alkalmazási ajánlat: Munkaidő 8 óra, 3 műszakban
(éjszaka, hétvége)
ösztönző bér
havi bónuszok
évi
bónuszok
Pályázataikat
beküldhetik a resurseumane@faistlightmetals.co címre
étkezési jegyek
Eurobusiness Ipari park, Nagyvárad, Borsi út 32/I (1523) 672590

Sokasodnak

Több mint kétmillió romániai
szenved depresszióban, a mai
fiatalok sokkal inkább hajlamosak erre a betegségre, mint a
korábbi generációk – derül ki
az Egészségügyi világszervezet
jelentésébő. Világszerte több
mint 350 millió ember depres�sziós. A jelentés szerint az új
depressziósok száma aggasztó.
A fiatalok hajlamosabbak a betegségre, aminek a jelentést bemutató Mihaela Sârbu szerint a
válások számának a növekedése, a külföldön munkát vállaló
szülők számának emelkedése,
a fogyasztói társadalomnak
való megfelelési kényszer lehetnek az okozója. De növeli a
depresszió kialakulásának kockázatát például a technológiai
forradalom.A szakember arra
is rámutatott, hogy Romániában
egyetlen kormányzati program
sincs, amelyik ezzel a problémával foglalkoznak, a leküzdésében
segítene. Szerinte ezen a lehető
leghamarabb változtatni kellene.

Ismét összeült a Borbarátnők Társasága

Fotó: Ciucur Losonczi Antonius

Ismét összeült a Borbarátnők Társasága múlt
csütörtökön a váradi Vura Vinotékában. A
hosszú nyári szünet után a tavalyi évad kedvenc boraival várta Pálfi Noémi háziasszony
a borkedvelő hölgyeket és azokat is, akik a
borokkal most szeretnének ismerkedni. A havi
rendszerességgel megrendezett találkozók célja a minőségi borok kulturált fogyasztásának
és a magyar bor és borkultúra hagyományainak népszerűsítése. A jó társaság és hangulat
garantált volt, finom hideg borkorcsolyák,
illetve koktélok társultak az italokhoz.

Humorsarok
– Mit lehet enni az üzemi konyhán?
– ???
– Koszt.

Kihasználom

még az indiánnyár
nyújtotta lehetőségeket.
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