
2011. november 10., csütörtök | 3. oldal 

Körkép
csík

Kedden este az egyik anyaországi köztelevízió híradá-
sából úgy értesülhettünk, hogy 2012-ben Romániában 
az állami alkalmazottak béreit, valamint a nyugdíjakat 
indexálni fog ják, s ez a gazdasági stabilitás megszilár-
dulásának köszönhető. A tudósító „csak úgy mellékesen” 
hozzáfűzte azt is: ha a gazdasági növekedés megfelelő 
lesz. Az érintett romániai állampolgároknak ugyancsak 
meggyűlhet a baja ezzel a „ha”-val, mert a lényeg e szócs-
kában rejlik, és nem jelent egyebet, mint egy bizonytalan-
sági állapotot, egy olyan távlatot, amely tekintetében egy-
előre amolyan „ki mit tud, ki hogyan tudja” játék folyik. 
A hatályos jogszabályok szerint a közszférai bérek újabb 
kiigazítására kellene sor kerüljön, ami nem jelent tulaj-
donképpen béremelést, hanem a 2009-es esztendei szintek 
megközelítését, esetleg elérését, a nyugdíjak esetében pedig 
a 2010/263-as törvény értelmében a nyugdíjpont értéké-
nek megemelését az inflációs rátával, valamint az országos 
átlagos bruttó bér reális növekedésének 50 százalékával. 
Így lenne rendjén. A magunk részéről is feltételes módot 
kell használnunk, mert a jelek szerint nem így lesz. He-
tek óta hallani arról, hogy a makrogazdasági mutatók 
alakulása, illetve várható alakulása nem teszi lehetővé 
sem a bérkiigazítást, sem pedig a nyugdíjpont értékének a 
megemelését. Legalábbis az év elején nem. A nemzetközi 
pénzintézetek küldöttségével folytatott tárgyalások során is 
az körvonalazódik, hogy halovány a remény az indexálá-
sokra. A Valutaalap küldöttségvezetője hétfőn arra utalt, 

hogy amennyiben bekövetkezne egy 2-2,3 százalékos gaz-
dasági növekedés, akkor számolni lehet a közszférai bérek 
és a nyugdíjak szerény arányú, 3-5 százalékos növelésével. 
De ezt a kérdést igen megfontoltan és óvatosan kell kezel-
ni – állítja a küldöttségvezető. A kormánykoalíció egyes 
képviselői, miniszterei is különbözőképpen tudják, hogy 
mi várható, és különbözőképpen próbálják megmagyaráz-
ni a bizonyítványt. Van, aki azt állítja: reménykedni lehet 
a szóban forgó járandóságok megemelésére április hónaptól 
kezdődően. Más azt, hogy esetleg májustól kezdődően. És 
van, aki azt, hogy a második félévtől kezdődően. Az egyik 
legilletékesebb, Sulfina Barbu munkaügyi miniszter sze-
rint meg kell várni a 2011-es esztendei makrogazdasági 
mutatók alakulását, akárcsak a 2012 első évnegyediekét, 
és esetleg április vagy május folyamán dönteni lehet az 
arányokról. Ő is 3-5 százalék körüli emelést emlegetett. És 
van még egy probléma: a hatályos jogszabályok értelmé-
ben a parlamenti választásokat megelőző hat hónap során 
semminemű közszférai béremelésre nem kerülhet sor. Ilyen 
körülmények között, amennyiben majd májusban kerülne 

sor a béremelésre, akkor előzetesen módosítani kell a vo-
natkozó jogszabályt is. A nyugdíjak, illetve a nyugdíjpont 
értéke tekintetében is szükséges lesz a 2010/263-as törvény 
vonatkozó szakaszai előírásainak a módosítása. Lesz itt 
bonyodalom.

Azaz máris van: a képviselőház keddi ülésén elfo-
gadták a költségvetés terén egyes pénzügyi intézkedésekre 
vonatkozó, az elmúlt esztendő szeptemberében meg jelent 
2010/80-as sürgősségi kormányrendeletet. Az alig 15-20 
soros jogszabályszöveg egyes kormánypárti képviselők, il-
letve miniszterek jóvoltából ugyancsak felduzzadt. Az tör-
tént ugyanis, hogy olyan kiegészítő előírások kerültek bele, 
amelyek értelmében a 2012-es esztendőben az alapbérek 
bruttó kvantuma a közszférai szférában a 2011. decemberi 
szinten marad, azaz befagyasztódik. A tanügyi személyzet 
esetében pedig a 2011-re vonatkozó bérezési jogszabály, a 
2011/63-as törvény előírásai maradnak érvényben. A bé-
rek referenciaértéke 2012-ben is 600 lej lesz. A nyugdíj-
törvény a 2010/263-as azon előírásának gyakorlatba ül-
tetése, amely értelmében megemelik a nyugdíjpont értékét, 
2013. január 1-jére halasztódott. Így pedig a szóban forgó 
kormányrendelet jóváhagyásának leple alatt gyakorlati-
lag egy új törvény született, méghozzá a jövőre nézve. 

Ki hogy tudja...
      NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Molière-darab a Csíki JátéksZín nagysZínpadán

„Izgalmas munka és feltöltődés”
Új bemutatóra készül a Csíki Já-
tékszín: Molière Tudós nők című 
vígjátékát viszi színre a társulat 
porogi dorka rendezésében. a 
vígjáték egy család nőtagjairól 
szól, olyan nőkről, akik nem haj-
landók eljátszani azokat a szere-
peket, amelyeket a férfiak által 
irányított társadalom szabott 
rájuk. A házban tombol a költé-
szet, az esztétika, a grammatika 
és a klasszika-filológia iránti 
láz, még a cselédség is versel, 
töpreng és könyvet forgat mun-
ka helyett. Közben elsikkad az 
ebéd vagy a házasság. A ferge-
teges vígjátékban a női címsze-
repet, Chrysale módos polgár 
felesége, Philaminte alakját B. 
Fülöp Erzsébet jeleníti meg a 
színpadon. a Jászai-díjas ma-
rosvásárhelyi vendégművészt a 
pénteki bemutató előtti próbák 
alatt kerestük meg.

Sarány István
sarany.istvan@hargitanepe.ro

A színház előcsarnokában 
B. Fülöp Erzsébet mesélt 
a készülő produkcióról, 

Csík szeredában szerzett élményei
ről. Lelkesen beszélt a színpadon 
folyó munkáról: izgalmasnak tartja 
a rendező személyét, hozzáállását, 
látásmódját. Mint mondta, a vég
zős rendező szakos hallgató, Porogi 
Dorka bátran, nyitottsággal közelí
tett a molièrei szöveghez.

– Azt szeretem a fiatal rende
zőkben, hogy nincs bennük meg
rögzöttség, csökönyösség, hanem 
nyitott perspektívával dolgoznak – 
mondta a színésznő –, jelen esetben 
is nagyon eredeti a koncepciója a da
rabról, no meg az én szerepemről.

Mint megjegyezte, Philamin
tet többnyire hárpiaként jele
nítik meg a színpadon, a csíki 
produkció ban azonban nem egy 
hangos, az egész házra rátelepedő 
és azt rettegésben tartó perszóna 
a ház úrnője, hanem kevésbé har
sány, de ettől még félelmetesebb, 
még kiszámíthatatlanabb hárpia.

– Ebből a szempontból kihívás 
volt számomra ez a szerep.

B. Fülöp Erzsébet majdnem ro
koninak nevezte a Csíki Játékszín
hez fűződő kapcsolatát, ugyanis 
Parászka Miklós rendezővel még 
annak szatmárnémeti évei alatt 
együtt dolgozott.

– Ő fedezett fel, ő biztatott, 
hogy játsszam a színházában, és 
az egyetem elvégzése után ő volt 

az, aki meghívott Csíkszeredában 
játszani.

Akkor Euripidész tragédiájában, 
Íphigeneia Auliszban című mű
vében alakította Klütaim nésztrát 
a Fülöp Zoltán által megformált 
Agamamnón oldalán. Így otthon 
érzi magát a csíki színpadon, a tár
sulat háromnegyedével vagy már 
játszott, vagy diáktárs volt, vagy ta
nárként oktatta a színészmesterség
re. A darabbeli szerelme, a Trissotin 
széplélek karakterét megjelenítő 
Veress Albert is diákja volt.

– Tanárként és kollégaként ér
deklődéssel figyeltem, miként kelti 
életre próbáról próbára a figurát – 
jegyezte meg.

Hozzáfűzte, hogy csodálja a 
csíki színészeket munkabírásukért, 

no meg azért, hogy a reggeltől es
tig tartó próbák, az előadások, a 
szabad idő hiánya dacára kedve
sek, lelkesek és nagyon figyelnek 
egymásra. Mint mondta, amúgy 
az egész városban a ráfigyelés, a 
törődés ragadta meg, olyan emberi 
értékek, amelyekkel egyre ritkáb
ban találkozni.

A pénteki bemutatón je
len lesznek a ditrói születésű 
művésznő hajdani csíkszeredai 
osztálytársai, évfolyamtársai is, 
ugyanis a Márton Áron Gimná
ziumban végezte középiskolai 
tanulmányait. 

– Külön kihívás számomra 
olyan kedves ismerősüknek játsza
ni, akik eddig egy másik oldalamat 
ismerték – jegyezte meg.

Molière Tudós nők 
komédiájának nagyszínpadi 
bemutatója, az idei évad első 
felnőttelőadása kapcsán a da
rab rendezői koncepciójáról, 
az alkotói munka folyama
táról Parászka Miklós szín
házigazgató, Porogi Dorka 
rendező, B. Fülöp Erzsébet 
színművész és Budaházi At
tila dramaturg mesélt a Csíki 
Játékszín kávézójában.

– Olyan emberi sorsokról, 
férfiakról és nőkről szól a da
rab, akiknek az élethelyzeteit a 
szégyen, a kín, a humor és a fa
natizmus összefüggése irányítja 
– vázolta az előadás fő vonalát 
Porogi Dorka rendező, a Ma
rosvásárhelyi Művészeti Egye
tem utolsó éves rendező szakos 
hallgatója. A fiatal alkotó szá
mára ez az első nagyszínpadi 
megmutatkozás, az előadás 
egyben vizsgamunkát is jelent 
számára.

– A pályakezdő rendezők 
mernek egy témát akár szélső
séges gondolkodással is megra
gadni. Ez azért izgalmas a Tudós 
nők esetében, mert több réteget 
enged átszűrni az előadás, mind 
a szereplők viszonyában és a ver
ses szöveg megkötésein belül, 
mind a rendezői koncepcióban 
is – mesélte a próbafolyamatok 
élményeiről B. Fülöp Erzsébet, 
a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társu
latának színművésze. A bemu
tatót pénteken este 19 órától a 
színház nagytermében láthatja 
a közönség. (Pál Bíborka)

Kosztümös próba. A Tudós nők bemutatójára készül a Csíki Játékszín fotó: sándor levente


