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Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

DIRECŢIA DE COMUNICARE - RELAȚIONARE 

 

 

Referitor la solicitările Dvs. prin adresa nr. SC.2017-30690/07.12.2017, Vă comunicăm punctual 

următoarele: 

1. Privind punctul 1. vă comunicăm următoarele: 

a) Structura instituţiei noastre este prezentată în Organigrama, anexă prezentei aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 565/21.11.2013 Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, 159/2011, cu următoarele 

funcţii de conducere:  

• Director-Balázs Attila 

• Director Adjunct Artistic-vacant 

• Director Adjunct Tehnic-ing. Markovzky  Katalin 

• Contabil Şef-ec.Borugă Adrian 

 

b) Balázs Attila este managerul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely potrivit contractului de 

management nr. SC 2017-29847/28.11.2017. 

 

2. privind punctele 2. şi 3.  vă comunicăm componenţa birourilor/serviciilor/compartimentelor pe anul 

2017 precum şi obiectul de activitate ale acestora, după cum urmează: 

 

. 

Nr. 

Crt

. 

Denumirea 

birolului/serviciului/ 

compartimentului 

componenţa   

Număr angajaţi în 

subordine 

Nume prenume – 

şefului şi 

denumirea 

funcţiei 

Obiectul de activitate al 

birolului/serviciului/ 

compartimentului 

1.  Serviciu 

Secretariat 

Artistic, 

Marketing şi 

Impresariat: 

-şef serviciu 

-consultant artistic 

-secretar literar 

-secretar P.R. 

-secretar artistic 

-grafician  

-artist plastic 

-impresar artistic 

-referent vânzător 

bilete 

 

14  

şef serviciu 

Orbán Enikő 

 

 

Asigură funcţia de documentare 

urmărind tendinţele din domeniu 

precum şi funcţia de promovare a 

imaginii Teatrului, accentuarea 

rolului şi renumelui pe plan local,  

regional şi international. 
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2.  Compartiment 

Audit Public 

Intern 

-coordonator 

auditor public 

intern 

-auditor public 

intern 

2 Mateia Andreea 

Carmina 

Coordonator 

auditor public 

intern 

Contribue la o cât mai bună şi 

efectivă gestionare a fondurilor 

publice astfel încât, prin aportul 

adus la cultura organizaţională să 

poată fi realizat un management 

efectiv si eficient ale Teatrului.  

Asigură organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de audit. 

3.  Birou 

Administrativ de 

Specialitate: 

-şef birou 

-consilier juridic 

-referent resurse 

umane 

-referent de 

specialitate 

achiziţii publice 

-referent secretar 

-referent arhivar 

-referent de 

specialitate de 

securitate și 

sănătate în muncă 
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Horvath Iuliana 

Şef birou 

Asigură legalitatea tuturor 

documentelor emise de către 

compartimentele funcţionale.  

Asigură îndeplinirea prevederilor 

legale în organizarea şi desfă-

şurarea concursurilor pentru anga-

jarea şi promovarea în funcţii a 

salariaţilor precum şi în adoptarea 

deciziilor de desfacere a 

contractelor de muncă 

Asigură întocmirea şi evidenţa 

programului Revisal, dosarelor 

personale. 

Înregistrează, arhivează toate 

documentele oficiale ale Teatrului 

precum şi documentele din 

circuitul intern 

Asigură, răspunde de deluralarea 

desfăşurării procedurilor de 

achiziţii publice conform normelor 

legale 

Organizarea coordonarea și 

monitorizarea activităților de 

prevenire și protecție privind 

securitatea și sănătatea în muncă, 

verificarea modului în care se 

aplică reglementările legislative în 

vigoare și normele referitoare la 

prevenirea riscurilor de incendii, 

protecția sănătății angajaților și 

protecția mediului înconjurător. 

4.  Birou Financiar 

Contabil: 

-şef birou 

-referent casier 

6 Juhasz Monica 

Andrea 

Şef birou 

 

Asigură întocmirea la timp şi în 

conformitate cu dispoziţiile legale 

a tuturor documentelor din 

circuitul financiar-contabil, 
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-referent financiar 

-referent salarizare 

-referent magazie 

centrală 

-referent achizitor 

achiziţionarea, recepţionarea şi 

păstrarea bunurilor achiziţionate. 

5.  Serviciu Creaţie 

Artistică:  

-şef serviciu 

-regizor artistic 

      -scenograf 

      -actor 

      -actor mânuitor 

păpuşi 

      -scenograf 

      -maestru 

corepetitor 

     - maestru de studii 

muzical 

 

42 Şef serviciu 

Keresztes 

Franciska 

Realizează spectacolul de teatru 

într-un proces de creaţie 

individual-colectivă. 

Asigură punerea în scenă a 

spectacolelor stabilite, pentru 

repertoriul stagiunii Teatrului. 

6.  Serviciu 

Întreţinere 

Producţie: 

-muncitor din 

activitatea 

specifică 

instituţiilor de 

spectacole sau 

concerte (tâmplar, 

lăcătuş, 

croitor,pictor 

executant,cizmar, 

tapiţer) 

-butafor 

-şofer minibus 

-şofer minibus 

-îngrijitor 

 

13 Barna Istvan 

Şef serviciu 

Asigură fabricarea şi întreţinerea 

decorurilor şi al costumelor, a 

recuzitei şi a decoraţiilor scenice, 

muncile de întreţinere şi reparaţii, 

transport şi manipulare de bunuri. 

7.      Serviciu  Tehnic 

Scenă: 

-şef serviciu 

-regizor scenă 

culise 

-operator lumini, 

11 Kertesz Eva 

Şef serviciu 

Asigură asistenţa muncii de 

creaţie, sunt partenerii 

responsabili ai celor din Serviciul 

Creaţie Artistică. 
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imagine 

-operator sunet 

-maestru sunet 

-maestru lumini 

-iluminist scenă 

 

8.  Oficiu Organizare 

Scenă: 

-şef oficiu 

-peruchier 

-machior 

-recuziter 

-muncitor din 

activitatea 

specifică 

instituţiilor de 

spectacole sau 

concerte 

(costumier,mânuit

or montator decor) 

-controlor bilete 

-garderobier 

-plasator 

Supraveghetor sală 

 

13 Şef oficiu 

vacant 

Respectă planul de montare al 

scenografiei 

Răspunde de întreţinerea şi 

pregătirea costumelor şi 

recuzitelor pentru toate spectacole. 

Asigură activitatea de machior-

peruchier. 

Asigură activitatea de primire a 

publicului. 

9.  Formaţie 

Muncitori: 

-şef formaţie -

muncitori 

muncitor din 

activitatea 

specifică 

instituţiilor de 

spectacole sau 

concerte 

 

12 Şef formaţie 

muncitori 

vacant 

Asigură mânuirea decorului. 

Participă la repetiţii, spectacole şi 

alte acţiuni ale Teatrului,atât la 

sediu, cât şi în deplasări, turnee în 

ţară sau în străinătate 

Balázs Attila                                                                      Întocmit, Horvath Iuliana 

                      director                                                                             șef birou resurse umane            
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Propunere de modificare ROF, respectiv a Organigramei şi Statului de Funcţii, înaintată Consiliului Local 

al Mun. Timişoara,  

nr. SC2017-002544/02.02.2017 
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4. Sinteza activității din 2017 

Evenimente şi proiecte desfăşurate în 2017 împreună cu instituţiile de cultură care se adresează aceluiaşi 

grup de beneficiari: 

 

• Iniţiator şi coproducător al spectacolului “EXIT”, regia Schilling Árpád, împreună cu Teatrul 

Clasic Ioan Slavici Arad şi Teatrul Naţional din Sombor, Serbia, premiera la TESZT 2017. A treia 

coproducţie importantă iniţiată de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely 

 

• Iniţiator şi coproducător al spectacolului “Fordibben Books”, regia Szymon Adamczak, produs de 

Festivalul prin Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, Timișoara, Festivalul Temps d'Images prin 

Asociația ColectivA, Cluj-Napoca, şi Instytut Adama Mickiewicza, Polonia, premiera în 12 noiembrie 

2017. A cincea coproducţie importantă iniţiată de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely   

• Proiectul ”Teatru la Bibliotecă”, coordonat de Daniela Șilindean, în parteneriat cu Biblioteca 

Centrală Universitară Eugen Todoran, Facultatea de Muzică, secţia Artele Spectacolului, şi Colegiul 

Naţional “C.D. Loga”: spectacolul-lectură “Gardenia” în regia lui Victor Dragoş, scenariu folosit în  

spectacolului omonim de la Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” regizat de Koltai M. Gábor, Casa 

Artelor, 21 februarie 2017 

• Participare în programul UNITER „Artiştii pentru artişti” prin donarea fondurilor din vânzarea de 

bilete la spectacolul “Shakespeare, Sonnet 66” din 18 martie pentru Fondul de Solidaritate Teatrală 

• Parteneriat cu Asociația Femeilor Maghiare în organizarea și implementarea programului Zilelor 

Maghiare Bănăţene, 4-14 mai 2017, evenimente desfăşurate în sălile teatrului 

• Eveniment de închidere a stagiunii 2016/2017 în colaborare cu Asociația ProTESZT, spectacolul 

“HAIR” cu intare liberă în cadrul Festivalului Artelor Timişorene organizat de Primăria Timişoara, în 10 

iunie 2017. 
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• Pentru al treilea an consecutiv Teatrul Maghiar de Stat ”Csiky Gergely” este partenerul principal 

al Asociației Cultural ”Tarisznyas” în desfășurarea proiectului Teatru în aer liber, care oferă spectacole de 

teatru în mediul rural din vestul țării.  

• Parteneriat cu Universitatea Politehnica şi Universitatea de Vest Timişoara pentru organizarea 

primei ediţii a Actor’s World Championships, un campionat sportiv destinat angajaţilor din teatre, 2-3 

august 2017 organizat de Casa de Cultură a Municipiului, Teatrul Maghiar şi Asociaţia Proteszt. 

• Parteneriat cu Asociaţia Culturală Arte-Factum Timişoara pentru proiectul „Erendira şi bună-sa”, 

spectacol regizat de Kocsardi Levente. 

• Parteneriat cu Asociația ”Varbastya” în organizarea și implementarea programului Zilelor 

Culturale Maghiare din Timișoara, 22-24 septembrie 2017 

• Parteneriat cu Asociația Filmtett din Cluj-Napoca pentru a patra ediție a festivalului Zilele 

Filmului Maghiar, care a avut loc în Sala Studio al Teatrului Maghiar ”Csiky Gergely” între 2-3.10.2017.  

• Parteneriat cu Teatrul pentru Copii şi Tineret pentru organizarea Festivalului Internaţional “Sub 

Bagheta lui Merlin” 22-29 octombrie 2017, spectacole desfăşurate în sălile teatrului 

• Parteneriat cu Centrul Cultural German pentru Festivalul de Arte Performative Timişoara, 26-29 

octombrie 2017, spectacole desfăşurate în sălile teatrului 

 

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 2016-2017: 

 

Program  2016 2017 

THALIA, destinat 

montărilor 

autorilor clasici în 

viziune modernă 

„Pace în Itaca” – de Márai Sándor, 

regia: Boris Liješević, premiera: 17 

aprilie 2016 

-  „Opera cerşetorilor” (reluare) regia: 

Kokan Mladenović. 

 

-  „Shakespeare, Sonnet 66” regia: Kokan 

Mladenovic, premiera: 11 ianuarie 2017 

- „Improvizația de la Versailles sau Casa 

Maimuțelor”, după Moliere, regia Sardar 

Tagirovsky, premiera: 28 februarie 2017 

„O. márkiné” de H.von Kleist, 

coproducţie cu Trupa Trojka Ungaria, 

regia: Soós Attila, premiera: 3 iunie 2017 

 

- „Opera cerşetorilor” (reluare) regia: 

Kokan Mladenović. 

 

LYRA, destinat 

montărilor 

muzicale 

“Húzd rá!” – „Zi-i!” (reluare),  regia: 

Molnos András Csaba 

„Hair” (reluare) –, regia: Puskás 

Zoltán 

 

“Húzd rá!” – „Zi-i!” (reluare),  regia: 

Molnos András Csaba 

„Hair” (reluare) –, regia: Puskás Zoltán 

 

DRAMA, destinat 

autorilor 

contemporani 

”Detalii naive, total lipsite de 

profunzime din viaţa şi moartea unor 

spectatori” autor: Radu Afrim, regia: 

Radu Afrim, premiera: 25 ianuarie 

2016 

”Maghiar” Coproducţie cu Teatrul 

“Rabenthal” – de Jorg Graser, regia: 

Radu Afrim, premiera: 21 decembrie 

2017 

„Forbidden Books”, scris și regizat de 

Szymon Adamczak (coproducție cu 

Festivalul Temps d’Images Cluj, 



 

 

14 

 

Kosztolányi Dezső din Subotica, regia: 

Urbán András, premiera: 22 mai 2016 

”Frați de cruce” autor: Liviu Lucaci, 

regia: Liviu lucaci, premiera: 8 iunie 

2016 

”Avalanșa” autor: Tuncer Cücenoğlu, 

regia: Kedves Emőke, premiera: 4 

noiembrie 2016 

„Testosteron” (reluare) –coordonator 

artistic: Kedves Emőke. 

„Oameni şi şoareci” (reluare), regia: 

László Sándor 

„Manipulări” (reluare), regia: Bojan 

Jablanovec 

„Guppi” (reluare) regia: Mucsi Zoltán. 

 „Gardenia” (reluare) –regia: Koltai 

M. Gábor. 

„Incendii” (reluare), regia Radu-

Alexandru Nica. 

„Moliendo café” (reluare) –regia: 

Silviu Purcărete. 

Festivalul TESZT, Fabrica de Pensule și 

Asociația Colectiv A din Cluj și Institutul 

Adam Mickiewicz din Polonia), 

premiera: 12 noiembrie 2017 

„EXIT”  

(coproducție cu Teatrul Clasic Ioan 

Slavici Arad și Teatrul Național Sombor 

din Serbia) 

regia Schilling Arpad, premiera: 21 mai 

2017 

„Dysphoria Show” 

Concept de: Florin Fieroiu 

Premieră: 20 aprilie 2017 

 

”Avalanșa” autor: Tuncer Cücenoğlu, 

regia: Kedves Emőke, premiera: 4 

noiembrie 2016 

”Detalii naive...” 

(reluare),   regia: Radu Afrim,  

”Maghiar”  

(reluare),  regia: Urbán András 

”Frați de cruce”  

(reluare),  regia: Liviu Lucaci,  

„Moliendo café” (reluare) regia: Silviu 

Purcărete. 

„Guppi” (reluare) regia: Mucsi Zoltán. 

 

TALENTUM 

pentru promovarea 

membrilor trupei 

”Mai spun atât și plec...” – un 

spectacol conceput de Magyari Etelka 

și Levko Esztella, premiera: 9 

octombrie 2016 

”Ultima mutare”– regia: Kocsárdi 

Levente, premiera: 23 noiembrie 2016. 

„7 / 7” (reluare) – un spectacol cu şi de 

Baczó Tünde. 

„Nişte fete, sau cinci-în-unu” (reluare) 

regia: B. Fülöp Erzsébet. 

“Wiener Waltzer” 

Regia Szász Enikő, premiera: 21 

septembrie 2017 

„Deșteptarea primăverii” 

Regia Anna Horvath, premieră: 28 aprilie 

2017 

 

”Mai spun atât și plec...” – un spectacol 

conceput de Magyari Etelka și Levko 

Esztella, premiera: 9 octombrie 2016 

”Ultima mutare”– regia: Kocsárdi 

Levente, premiera: 23 noiembrie 2016. 

„7 / 7” (reluare) – un spectacol cu şi de 

Baczó Tünde. 

 

ATHENE, destinat 18 ianuarie 2016 – „Kampf”, spectacol 2 februarie 2017 – „Cel bun, cel rău și ** 



 

 

15 

 

spectacolelor 

invitate 

de mişcare nonverbal al trupei M 

Studio din Sfântu Gheorghe 

18 februarie 2016 – ”Despre 

importanța spălării pe mâini”, 

spectacol pentru tineret fără traducere 

în limba română, jucat la Liceul 

Teoretic  Bartók Béla 

19 februarie 2016 – „Psiho-fantezii” - 

spectacol-lectură în limbile maghiară, 

română și germană 

10 martie 2016 – „Să ne jucăm de-a... 

mărul?” - spectacol fără traducere al 

Teatrului Thália din Kosice - Teatrul 

Jelenlét - Teatrul Szkéné 

17 martie 2016 – ”Lungul drum către 

Santa Cruz” - spectacol pentru copii 

fără traducere al Trupei Lilliput al 

Teatrului Szigligeti (3 reprezentații) 

18 martie 2016 – ”Auto-psy de petits 

crimes innocents”- spectacol în limba 

franceză, fără traducere, al trupei 

Amifran din Arad 

11 aprilie 2016 – ”Bú jócska, avagy 

egy csésze kávé” - spectacol fără 

traducere al Teatrului din Satu Mare. 

17 iunie 2016 – ”Pledez pentru tine” – 

spectacol fără traducere al trupei K.V. 

din Budapesta 

26 octombrie 2016 - Földes László 

Hobó: Mori și vei deveni renumit 

15 noiembrie 2016 - Igor Stravinsky: 

Sărbătoarea Primăverii – spectacol 

nonverbal de mișcare al trupei M 

Studio din Sfântu Gheorghe 

29 noiembrie 2016 - Tóth Evelin 

Triom: Maya - Miracolul Repetabil, 

concert 

 

mă-sii”, spectacol de mişcare nonverbal 

al trupei M Studio din Sfântu Gheorghe 

 

15 februarie 2017 – „Soha senkinek”, 

spectacol produs de Nézőművészeti Kft. 

și MaNNa  

 

25 martie – „ÉDES A TE RIZLING-

CSÓKOD”, spectacol muzical al trupei 

TUTUKANTUALÉ 

 

4 octombrie 2017 – „KATA 

TÖRTÉNET” 

Spectacol invitat al Ansamblului 

Nagyvárad 

 

24 noiembrie 2017 – „MOHA ÉS 

PÁFRÁNY” 

Spectacol invitat al Trupei Lilliput din 

cadrul Teatrului Szigligeti din Oradea 

 

8 decembrie 2017 - REACTING 

CHERNOBYL 

spectacol invitat al trupei Váróterem 

Projekt din Cluj-Napoca 

 

10 decembrie 2017 – Concert MÜLLER 

PÉTER SZIÁMI ANDFRIENDS 

 

THESPIS, secţia 

de păpuşi 

”Scufița roșie” (premieră) –regia: 

Bereczki Csilla, premiera: 14 iunie 

2016. 

„Noroc cu laptele” (reluare) regia: Ioan 

Brancu. 

”Scufița roșie” (reluare) –regia: Bereczki 

Csilla 
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EPIDAUROS, 

educarea şi 

menţinerea în 

formă a artiştilor 

din teatru 

 

29 august - 3 septembrie 2016 

Workshop de mişcare scenică pentru 

actori ţinut de Florin Fieroiu. 

 

28 august - 2 septembrie 2017 Workshop 

de mişcare scenică pentru actori ţinut de 

Adamovich Ferenc. 

 

EUROPA, proiecte 

de anvergură 

Festivalul Euroregional de Teatru 

(TESZT) – 22-29 mai 2016 

Festivalul Internațional de Teatru 

pentru Copii ”CICA”, 24-27 

octombrie 2016, 5 spectacole de la 4 

teatre din 3 țări 

Festivalul Euroregional de Teatru 

(TESZT) –21-28 mai 2017 

 

OLYMPIA 

relaxare, sport 

4 septembrie 2016 – Ziua dedicată 

sportului, Liceul Teoretic “Bartók 

Béla” din Timişoara. 

 

2-3 septembrie 2017  

Actor’s World Championships, 

campionat sportiv pentru angajaţii 

teatrelor (ciclism, tenis de masă, tenis de 

câmp, scrimă, atletism, streetball, fotbal, 

ştafetă) 
 

 
 

Festivalurile din ţară şi străinătate la care au participat spectacolele teatrului în 2017: 

 

• Festivalul HolnapUtán, Oradea (6 aprilie 2017): participare cu spectacolul “Detalii 

naive…” în regia lui Radu Afrim 

• Festivalul Internaţional Pozorišno proleće (10 aprilie 2017, Šabac, Serbia): participare cu 

spectacolul “Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic 

• Festivalul Internaţional de Teatru Nou (6 mai 2017, Arad): participare cu spectacolul “Mai 

spun atât…” creat şi interpretat de Magyari Etelka şi Levko Esztella 
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• Festivalul Dramaturgiei Româneşti (15 mai 2017, Timişoara): participare cu spectacolul 

“Fraţi de cruce” scris şi regizat de Liviu Lucaci 

• Festivalul Internaţional Shakespeare din York, Marea Britanie (15 mai 2017, Marea 

Britanie): participare cu spectacolul “7/7”, regizor-coregraf: Baczó Tünde  

 • TESZT (21 și 28 mai 2017, Timișoara): participare cu spectacolele ”Exit” în regia lui 

Schilling Árpád și ”Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic. 

• Festivalul Sterijino Pozorje (2 iunie 2017, Novi Sad) participare în programul internaţional 

Cercuri cu spectacolul ”Exit” în regia lui Schilling Árpád 

• Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvárda (19 iunie 2017, Ungaria): participare cu 

spectacolul ”Maghiar” în regia lui Urbán András 

 
• Festivalul Internaţional de Teatru Alternativ şi Nou INFANT Novi Sad (26 iunie 2017, 

Serbia): participare cu spectacolul “Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic. 

• Festivalul Internaţional Shakespeare Gyula (13 iulie 2017): participare cu spectacolul 

“Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic. 

• Festivalul de Vară a Cetăţii Gyula (25-26 iulie 2017): participare cu spectacolul “HAIR” în 

regia lui Puskás Zoltán  

• Festivalul Shakespeare din Gdansk (1 august 2017, Polonia): participare cu spectacolul 

“7/7”, regizor-coregraf: Baczó Tünde  

• Festivalul Internaţional Multicultural Tranzit Feszt (14 septembrie 2017, Satu Mare): 

participare cu spectacolul “Exit” în regia lui Schilling Árpád 

• Zilele Maghiare Timişorene (23 septembrie 2017, Timişoara): participare cu spectacolul 

“Wiener Waltzer” în regia lui Szász Enikő 

• Fux Feszt Oradea (6 octombrie 2017): participare cu spectacolul “Scufița Roșie” în regia 

lui Bereczki Csilla 

• Festivalul Internațional JoakimInterFest Kragujevac (9 octombrie 2017, Kragujevac, 

Serbia): participare cu spectacolul “Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic 

• Festivalul Internațional Eurothalia (11 octombrie 2017, Timișoara): participare cu 

coproducția MOLIENDO CAFÉ în regia lui Silviu Purcărete 

• Platforma Internațională de Teatru București (13 octombrie 2017, București): participare 

cu spectacolul “Exit” în regia lui Schilling Árpád 
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• Conferința Internațională „Teatrul și politica” (14 octombrie 2017, Timișoara): participare 

cu spectacolul “Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic 

• Colocviului Teatrelor Minorităţilor Naţionale (18 octombrie 2017, Gheorgheni): 

participare cu coproducția MOLIENDO CAFÉ în regia lui Silviu Purcărete 

• Festivalul Naţional de Teatru (23 și 24 octombrie 2017, București): participare cu 

IMPROVIZAȚIA DE LA VERSAILLES SAU CASA MAIMUȚELOR în regia lui Sardar 

Tagirovsky 

• Festivalul Internațional Toamna Teatrală Vârșeț (27 octombrie 2017, Vârșeț, Serbia): 

participare cu spectacolul “Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic 

• Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „Sub Bagheta lui Merlin” (28 octombrie 

2017, Timișoara): participare cu spectacolul “Scufița Roșie” în regia lui Bereczki Csilla 

• Festivalul Temps d’Image Cluj-Napoca (12 noiembrie 2017, Cluj-Napoca): premiera 

spectacolului „Forbidden Books”, text și regie Szymon Adamczak 

• Festivalul Internațional de Teatru Clasic Arad (16 noiembrie 2017, Arad): participare cu 

spectacolul “Shakespeare, Sonnet 66” în regia lui Kokan Mladenovic 

• Festivalul Internaţional Desire Central Station (28 noiembrie 2017, Subotica, Serbia): 

participare cu spectacolul “Exit” în regia lui Schilling Árpád 

 

Alte deplasări ale spectacolelor teatrului în 2017: 

• Teatrul Szkéné din Budapesta, Ungaria: 18 ianuarie 2017 două reprezentații „Frați de 

cruce”, regia: Liviu Lucaci 

• Teatrul Szkéné din Budapesta, Ungaria: 18 ianuarie 2017 două reprezentații „Guppi”, 

regia: Mucsi Zoltán  

• Teatrul Maghiar Novi Sad, Serbia: 23 ianuarie 2017 „Maghiar”, regia: Urbán András  

• Teatrul Național Belgrad, Serbia: 11 aprilie 2017 “Shakespeare, Sonnet 66” regia: Kokan 

Mladenovic 

• Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, în cadrul manifestării Zilele Orașului: 23 aprilie 

2017 „Hair” regia: Puskás Zoltán 

• Brașov: 24 aprilie 2017 „Hair” regia: Puskás Zoltán 

• Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în cadrul manifestării Zilele Orașului: 25 aprilie 2017 

„Hair” regia: Puskás Zoltán 

• Subotica, Serbia: 11 mai; 12 iunie; 15 noiembrie 2017 „Maghiar”, regia: Urbán András  

• Teatrul Național Sombor, Serbia: 31 mai 2017 “Exit” regia: Schilling Árpád 

• Arad: 5 iunie 2017 „Zi-i!” regia: Molnos Andras Csaba 

• Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad: 8 iunie; 7 noiembrie 2017 “Exit” regia: Schilling 

Árpád 

• Teatrul de Vară Esztergom, Ungaria: 7-8 iulie 2017: ”HAIR” în regia lui Puskás Zoltán şi 

“Ultima mutare” în regia lui Kocsárdi Levente 

• Teatrul Bitef Belgrad: 10 decembrie 2017: „Maghiar”, regia: Urbán András 

 

 

Premii obținute de actorii și spectacolelor teatrului în 2017: 



 

 

19 

 

- „Maghiar", Festivalului Teatrelor Maghiare de la Kisvárda, Premiul pentru muzicalitate 

- „Shakespeare, Sonnet 66" - Festivalul Internaţional de Teatru Nou și Alternativ „INFANT" Novi 

Sad, Premiul pentru Cel mai reuşit experiment teatral şi, totodată, Cel mai bun spectacol 

- „Shakespeare, Sonnet 66", Festivalul Internațional „JoakimInterFest" Kragujevac, Serbia, Premiul 

Cel mai bun spectacol, Cea mai bună regie- Kokan Mladenovic, Cel mai bun univers vizual, 

Premiu special pentru Cea mai bună trupă 

- „Shakespeare, Sonnet 66", Festivalul Internațional „Vršačka pozorišna jesen" Vršac, Serbia, 

Premiu special al juriului 

- „7/7”, Festivalul Shakespeare din Gdansk, Polonia, Secțiunea OFF, Premiul publicului 

- Festivalul TESZT, ediția 2017, a fost declarat Cel mai bun festival al anului 2017 de către portalul 

de știri în maghiară transindex.ro 

- Festivalul TESZT, ediția 2017, a fost declarat Festival Remarcabil de către Organizația „Europe 

for festivals, Festivals for Europe” din Belgia 

- Premiile Pro Cultura (Consiliul Județean Timiș): Kertész Éva, Molnár Bence 

- Premiile Galei Excelenței (Primăria Timișoara): Kocsárdi Levente, Fall Ilona, Szász Enikő 
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REPARAȚII ÎN 2017 

 

 

a. Reparație instalație electrică de alimentare ascensor - ianuarie 2017 

b. Reparații, zugravit, înlocuire pardolseală cu parchet lamelar birouri - februarie 2017 

c. Modernizare rețea calculatoare - septembrie 2017 

 

  

Dotări noi în Sala Mare de spectacole: achiziționare și montare sistem sonorizare în Sala Mare de 

spectacole 

  

Dotări noi pentru Serviciul Tehnic Scenă: 

o Videoproiector LCD, 6200, 10000:1 

o Scena turnantă modulară cu comandă exterioară 

o Consolă lumini (pupitru comandă) 

o Reflector moving head spot LED 240W - 2 bucăți 

o Mașină de fum greu 

o Transpalet stivuitor manual 
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SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

Execuţia bugetară a perioadei raportate  

Bugetul de venituri și cheltuieli Pe 2016 (Lei) Pe 2017 (Lei) 

Total venituri: 6122022 8405567 

alocații bugetare: 5663712 7860358 

venituri proprii: 458310 545209 

Cheltuieli totale: 5898236 7845092 

personal, din care: 3658136 5462927 

*contracte muncă 2958096 4443349 

*contracte civile, drepturi autor, etc. 700040 1019578 

materiale: 2012505 2099120 

de capital: 227595 283045 

 

Tabel comparativ de cheltuieli în perioada raportată - 2017 

Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Din care 

surse 

atrase 

Sursele 

fondurilor 

atrase 

1 

SHAKESPEARE, SONNET 66 – 

11.01.2017 218898,00 218497,00  

 

2 

IMPROVIZAȚIA DE LA 

VERSAILLES – 28.02.2017 230797,00 205714,00 

  

3 

DYSPHORIA SHOW – 

20.04.2017 246372,00 229202,00 

  

4 

DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII 

– 28.04.2017 66802,00 62498,00 

  

5 EXIT – 21.05.2017 180068,00 145343,00   

6 

WIENER WALZER – 

21.09.2017 71705,00 66075,00 

  

7 TESZT 2017 – 21-28.05.2017 821132,00 776671,00 BGA 51540 

8 

CARAVANA CULTURALĂ – 

06-12.2017 15000,00 13876,00 

CJT 13876 

9 FORBIDDEN BOOKS 21810,00    

10 RABENTHAL – 21.12.2017 149417,00 150182,00   
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Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a chelt. Instituției (gradul de autofinanțare)- 

2017:  

- venituri proprii realizate din vânzare de bilete și pliante      324389   lei 

- venituri proprii realizate din alte activități ale instituției        87828     lei 

- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități 

publice locale (donații, sponsorizări)                         65416     lei 

- venituri din anii precedenți                                                     128442   lei 

 

Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor - 2017:  6.5 % 

 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor - 2017 :  69 % 

 

din care cheltuieli salariale - 2017:  81 % 

 

Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu 

menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate 

 

1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru 

următoarea perioadă de raportare a managementului  

 

  2016 2017 2018 2018/2017 

Cheltuieli 

totale: 5942280 7845092 8000000 101,97% 

* personal 3658136 5462927 5700000 104,33% 

*materiale 2012505 2099120 2000000 95,27% 

*de capital 227595 283045 300000 105,99% 

*proiecte cu 

fond ext 

nerambursabile 44044   

 

 

2. Programul minimal estimat pentru 2018 

 

Nr. 

crt. 

Program Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program 
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lei 

1 TALENTUM  2  100.000 

2 LYRA  1  150.000 

3 DRAMA  1  150.000 

4 THALIA  1  300.000 

5 THESPIS  1  50.000 

6 EUROPA  1 TESZT 400.000 

7 ATHENE  8  150.000 

8 EPIDAUROS  1 workshop 50.000 

9 OLYMPIA  1 AWC 60.000 

 

În ultimii ani a crescut numărul spectatorilor nevorbitori de maghiară: cu 32% în 2015 și 60% în 2016 

(contablizat prin numărul căștilor pentru traducere folosite). Situaţia numărului total de spectatori din 

ultimii ani, se prezintă astfel: 
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Număr total de spectatori 

  

După cum putem observa se constată o progresie de aproximativ 25%/an în perioada 2013-2015, cu un 

mic regres în 2016 datorat numărului mai mic de reprezentaţii la sediu. Pentru 2017 încă nu au fost 

procesate doate datele, dat fiind că ultimul spectacol a avut loc în 29 decembrie 2017. Vom reveni cu 

completări pentru 2017. 

 

Comparativ 

cu date 

precedente 

Numărul de 

spectacole în 

total 

Numărul de 

spectacole în 

afara sediului 

Numărul de 

beneficiari în 

afara sediului 

2016 155 53 4970 

2015 132 52 6767 

2014 159 47 4413 

2013 117 25 3819 
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Pentru perioada următoare ne propunem o uşoară creştere: 

12000

12500

13000

13500

14000

14500

2018 2019 2020 2021 2022

 
 

 

5. OBIECTIVE MAJORE PE 2018 

 

Proiectele viitoare din cadrul programelor: 

1. În cadrul programului Thalia se va juca în fiecare stagiune o piesă din repertoriul clasic cu mizanscena 

unui regizor cu experienţă. Nivelul de pregătire al trupei  este destul de ridicat și se menține constant, de 

aceea i-am contatctat pentru colaborare pe regizorii renumiți si pe plan iternațional, ca Silviu Purcărete, 

Victor Ioan Frunză, Kokan Mladenovici, Tompa Gabor, Andrei Șerban etc.  

2. În peisajul teatral timișorean trupa Tearului Maghiar ocupă locul de frunte în interpretatre pieselor 

muzicale. În cadrul programului Lyra vom alege în fiecare stagiune următoare, ca şi până acum, o piesă 

muzicală care este aşteptată de fiecare dată cu mare interes de către publicul nostru. Pentru mizanscenă îi 

vom coopta pe cei mai buni specialiști din domeniu. 

3. În interiorul programului Drama vom fi atenţi în permanenţă la cele mai noi apariţii în domeniul teatral 

şi dorim să răspundem la provocările lansate de dramaturgii contemporani. Vom căuta prin legături 

directe să alegem piese actuale pe profilul teatrului nostru. (regizori: Radu Afrim, Radu Nica, Gianina 

Cărbunariu, Tom Dougdale) 

4. Programul Thespis, dedicat teatrului de animaţie va continua şirul poveştilor clasice pe lângă câte o 

montare inovatoare pe stagiune. Magia teatrului începe în acest creuzet, iar creatorii invitaţi (Traian 

Savinescu, Bereczki Csilla, Vidovszky Gyorgy, Palocsay Kata) vor avea grijă să rămână ştacheta ridicată.  

5. Iniţiativele din interiorul trupei îşi vor găsi un loc în repertoriu. Exemplele bune de până acuma dau 

curaj şi celorlalţi actori. Toate încercările sunt binevenite şi dacă trec testul publicului le vom menţine în 

repertoriu. 
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6. În cadrul programului Epidauros la fiecare început de stagiune am ţinut un workshop de mişcare 

dedicat actorilor din trupă oaspeților interesați. Această inițiativă începută de peste un deceniu o vom 

continua și în anii următori. Ca și completare pentru următorii ani Tot în acest program sunt incluse și 

activitățile cu caracter social, didactic, educațional. Inițiativele începute  le vom continua și vom adăuga 

altele noi. 

7. Programul Athene este o poartă deschisă pentru cei din afară. Primim multe oferte pe parcursul anului 

şi vom face o selecţie pe criterii valorice a spectacolelor invitate. 

8. Principalul obiectiv al programului Europa este festivalul TESZT, care şi-a consolidat locul în peisajul 

evenimentelor importante din oraş şi din regiune. Desigur vom lua parte și în programele  importante în 

cadrul Capitalei Culturale Europene 2021.  

9. În cadrul programului Olympia vom organiza următoarele ediții a Actor’s World Championships, 

competiția sportivă a celor care lucrează în domeniul teatral, inițiativă începută în anul 2017. 

 
Teatrul ia parte la acţiuni cu caracter social (spectacole caritabile, ocrotirea mediului, etc.), ţine legătura 

cu mediul învăţământului la toate nivelurile. O instituţie publică treebuie să fie şi să rămână al publicului 

în sensul cel mai larg al cuvântului, astfel că și în 2018 vom participa la marcarea următoarelor 

evenimente importante:. 

- Zilele filmului maghiar 

- Ziua Internațională a Maghiarilor de pretutindeni (15 martie) 

- Ziua Internațională a Teatrului 

- Ziua Internațională a Teatrului de Animație 
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- Ziua Dramaturgiei Maghiare 

- Ziua Poeziei Maghiare 

 

De asemenea, un eveniment important în 2018 va fi marcarea a 65 de ani de existență a unui teatru 

profesionist de limbă maghiară în Timișoara, care după 1989 poartă denumirea „Csiky Gergely”. În acest 

sens vom pregăti un spectacol de tip remember care să omagieze artiștii care și-au adus contribuția la 

dezvoltarea artistică a acestui teatru, invitând personalități marcante din țară și străinătate. În paralel vom 

desfășura și campanii de informare în oraș, care să sublinieze continuitatea activității teatrale în maghiară 

în Timișoara. 

 

Din dorinţa de a ne implica mai mult în comunitate şi de a răspunde nevoilor şi oportunităţilor în 

materie culturală, urmărim şi merităm să participăm constructiv în reţeaua Timişoara Capitală Culturală 

Europeană 2021 prin iniţierea şi formarea, în cadrul Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, a 

Serviciului Coregrafie care va avea ca obiectiv, pentru toţi timişorenii şi pentru persoane din alte părţi, 

organizarea şi oferirea de spectacole pentru atragerea atenţiei, creşterea interesului şi a numărului de 

spectatori, dar şi pentru îmbunătăţirea vieţii culturale timişorene. În acest sens  fost înaintată o adresă 

Consiliului Local Timișoara. 

Astfel, Serviciul Coregrafie s-ar compune din 13 dansatori, 1 coregraf, 2 operatori lumini, 2 

operatori sunet, 1 recuziter, 4 muncitori din cadrul activităţilor specifice spectacolelor dintre care: 1 

costumier şi 3 muncitori montatori de decor, precum şi 3 instrumentişti. Acest serviciu ar fi condus de un 

Şef Serviciu Coregrafie (regizor scenă şi dans) şi va deservi atât spectacolelor Serviciului Coregrafie, cât 

şi celorlalte spectacole organizate de Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, la sediu, dar şi în turnee. 

Privitor la posturile de dansatori din cadrul Serviciului Coregrafie, aceștia sunt necesari pentru 

proiecte, programe spectacole teatrale ce anulează bariere lingvistice, cu structură şi estetică în arealul 

mişcării şi coregrafiei, urmând direcţiile estetice ale teatrului contemporan şi neconvenţional prin 

mijloacele sale de exprimare potrivit Proiectului de management anexă la SC 2012/13652/06.06.2012. 

Dansatorii se vor ocupa în principal cu realizarea activităților pre-spectacol, executarea dansurilor clasice, 

dansurilor de societate, dansurilor contemporane, dansurilor de caracter etc.  Vor lua parte la spectacole 

de dans și de balet organizate de Serviciul Coregrafie, dar și la spectacolele de teatru. De asemenea, 

dansatorii se vor îndeletnicii și cu  studiul spectacolelor de dans și de balet în scopul de a-și face o idee cu 

privire la spectacolul de dans sau de balet, conform rolului dat (să cunoască pașii și figurile, întreaga 

intrigă a spectacolului sau baletului, atmosfera acestuia). Serviciul Coregrafie se preocupă de 

îmbunătățirea prestației profesionale a tuturor dansatorilor indiferent de vechimea în muncă sau tipul de 

dans pe care îl abordează fiecare dansator în parte asigurând omogenitatea grupului. 

Coregraful va avea un rol esențial în conceperea dansurilor, a momentelor coregrafice sau a 

spectacolelor integrale de dans ori de balet. Totodată, acesta va dansa ca solist, cu partener sau ca 

membru al trupei de dansatori. În mod deosebit acesta pregătește coregrafia spectatolelor integrale de 

balet; realizeaza coregrafie pentru divertisment în spectacole de teatru; realizează coregrafia pentru 

diverse evenimente organizate de Teatru; se documentează din punct de vedere literar, muzical sau 

coregrafic în vederea realizării coregrafiei; asigură menținerea calității nivelului profesional al artiștilor 

interpreți și face propuneri pentru configurarea repertoriului instituției. Operatorii lumni vor avea rolul de 

a elabora planul de lumini și planul de proiecție, asigurând iluminarea scenei, precum și manevrarea 

reflectoarelor și a altor surse de lumină. Operatorii sunet vor avea misiunea de a asigura Serviciului 
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Coregrafie sonorizarea spectacolelor la sediu și în deplasare. Recuziterul se îngrijește de recuzita necesară 

în spectacole și repetiții. Costumierul asigură întreținerea, curățarea și pregătirea costumelor și încălțărilor 

din dotare. Acestora li se vor alătura cele trei posturi de muncitori montatori de decor, care contribuie la 

executarea elementelor de decor. Iar, instrumentiștii din cardul Serviciului Coregrafie vor avea rolul de a 

interpreta în manieră instrumentală lucrări muzicale aparținând diverselor genuri de muzică, întregind 

tabloul artistic coregrafic. 

 

Promovarea personalulului este imperios necesară și va putea fi posibilă prin transformarea 

următoarelor posturi: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

funcţiei 

existente 

Nr. 

post 

Niv. 

stud. 
Gr/tr 

Denumirea 

funcţiei 

transfor-

mate 

Nr.post 
Niv. 

stud. 
Gr/tr 

Structura din 

care fac parte 

1 actor 1 S II actor 1 S I A Serviciu 

Creaţie 

Artistică 

2 referent 2 M I referent 2 M I A Biroul 

Financiar 

Contabil 

 

 

    3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau externalizate; 

Tabelul managementului resurselor umane care urmeaza sa se realizeze în 

perioada 2017-2022 

 Numărul  

1. Personal    

a) Numar de personal conform statului de functii aprobat din care: 124 

   - personal conducere 12 

   - personal artistic  54 

   - personal tehnic 45 

   - personal administrativ 13 

b) Numar de personal prevazut sa se realizeze, din care:   155 

   - personal conducere 13 

   - personal artistic 82 

   - personal tehnic 46 

   - personal administrativ 14 

c) Număr de personal colaborator aferente proiectelor 100 

   - personal artistic 70 

   - personal tehnic 30 
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În contextul asumării de către Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” a unui rol major în cadrul 

programului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 şi ca urmare a dezvoltării mijloacelor artistice 

şi tehnice necesare producerii spectacolelor de teatru în conformitate cu strategia repertorială, spaţiile de 

care dispune în acest moment Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” sunt întru totul insuficiente pentru 

activitatea de repetiţie, producţie şi spectacole.  

În acest context, având în vedere şi perspectiva preluării de către Primăria Municipiului Timişoara 

a spaţiilor care au funcţionat drept cinematografe, am fšcut demersuri pentru a obţine în folosinţă, a 

refuncţionaliza şi a reinsera în circuitul cultural al oraşului imobilul şi grădina de vară a cinematografului 

Arta, amplasat în Timişoara, pe adresa Str. Nicolae Văcărescu nr.18, actualmente dezafectat şi abandonat 

de peste 20 ani. Spaţiul care urmează a fi refuncţionalizat şi reamenajat va avea următoarele încăperi 

corespunzătoare funcţiunii sale culturale. 

 
Caracteristicile aproximative pe care le-ar presupune asemenea proiect ar fi următoarele: 

Destinaţia  Dimensiuni/Suprafaţă   Înălţime Obs. 

Spaţiu de joc şi de 

public 

Min. Cca. 30x30 m Min. Cca. 8 m Să nu fie încărcat 

arhitectural cu 

stâlpi care să 

obstrucţionetze 

accesul şi vederea 

Spaţiu de joc tip 

studio 

Min. Cca. 6x20 m Min. Cca. 6 m Această sală va 

funcţiona şi ca sală 

de proiecţii 

cinematografice 

Spaţii de repetiţie -

3 

Min. Ccca 3x4 m  Cca 4 m - 

Spaţiu depozitare 

decor 

Cca. 200 mp Cca. 4 m - 

Cabine pentru 

Actori - 10 

Cca. 160 mp Cca. 2,5 m - 
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Spaţiu primire 

public 

Cca. 200 mp - Acesta va include 

garderoba pentru 

public şi un spaţiu 

de servicii de tip 

cofetărie 

Ateliere de 

producţie 

Cca. 200 mp - Realizarea acestui 

spaţiu va ajuta şi 

procesul de 

producţie al 

spectacolelor de la 

sediul central, unde 

nu există spaţii 

adecvate de 

producţie. 

 Amenajare 

scenă şi spaţiu 

pentru public în 

grădina de vară 

- - - 

 

De asemenea, spaţiul presupune: 

1. Acces auto şi camion; 

2. Existenţa unei surse de alimentare cu energie electrică 350CW/380V; 

3.  Posibilitatea de montare a unei vitrine de afişaj pe frontul stradal de dimensiuni 3x3 m; 

4. Apă curentă, canalizare şi amenjarea de grupuri sanitare pentru personal şi public; 

5. Sistem de încălzire. 

 

Gradul avansat de degradare a clădirii nu reprezintă un impediment, deoarece spaţiul va suporta 

transformări specifice pentru destinaţia de spaţiu de creaţie, redimensionări şi recompartimentări pentru 

refuncţionalizare şi instalare de echipamente specifice (pasarele, ştăngi, suporţi, fosă de scenă). 
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REVISTA PRESEI 

 

Apariții în audiovizual: Participare la interviuri la RTL Klub, ETEATRU, RTV Serbia, RTS 

Serbia, Radio Timișoara, TVR Timișoara, Radio România Cultural 

 

Cronici zilnice și interviuri cu invitații și angajații teatrului pe parcursul festivalului TESZT 

 

Apariții în presă în limba maghiară (selectiv): 

 

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/01/06/shakespeare-sonnet-66-ujabb-mladenovic-bemutato-

temesvari-szinhazban/ 

http://hetiujszo.ro/ujabb-mladenovic-bemutato-a-temesvari-szinhazban/ 

http://temesvarihirek.ro/shakespeare-sonnet-66-ujabb-mladenovic-bemutato-a-temesvari-szinhazban/ 

https://szkene.hu/hu/szkene.html?cikk_id=12706 

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2017/01/13/vertestverek-es-guppi-temesvari-

vendegjatekok-szkeneben/ 

https://librarius.hu/2017/01/14/mucsi-zoltan-annyira-nem-all-tavol-tolem-a-rendezes-mintha-mozdonyt-

kene-gyartanom/ 

https://www.pestimusor.hu/printit.php?id=9183 

http://szinhaz.hu/2017/01/11/ket_temesvari_eloadas_is_vendegszerepel_a_szkeneben 

http://7ora7.hu/2017/01/12/mucsi_elso_rendezese_a_szkeneben 

http://eloben.hu/kultura/2017-01-19/panelbohozat-diszhal-lelkuekrol 

http://temesvarihirek.ro/a-jo-a-rossz-meg-a-kva-anyad-ismet-temesvaron-vendegszerepel-az-m-studio/ 

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/page/23/ 

http://hetiujszo.ro/februar-vegi-bemutatojara-keszul-a-temesvari-tarsulat/ 

http://nezomuveszeti.hu/soha-senkinek-huszon%C3%B6t%C3%B6dsz%C3%B6rre 

http://temesvaros.ro/events/event/soha-senkinek/ 

http://www.jatekter.ro/?p=21025 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/a_versailles_i_rogtonzes_avagy_a_majmos_haz.php 

http://www.theater.hu/?mode=szinhaz&eloadas_id=9472 

http://hetiujszo.ro/tutukantuale-edes-a-te-rizling-csokod-ketszer-is/ 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/tutukantuale_edes_a_te_rizling_csokod_ketszer_is.php 

http://www.tm-t.ro/hu/?page=listpaged&pid=798&arh=0&introlng=hu 

http://www.jatekter.ro/?p=21658 

http://multikult.transindex.ro/?hir=9789 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/emlekezes_es_felejtes_kozos_tortenetek_magantortenelmek_es_uto

piak_kilenc_nap_szinhazi_unnep.php 

http://www.jatekter.ro/?p=21804 

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/04/24/dysphoria-show-normalitas-dolesszoge-temesvari-

szinhazban/ 

http://hetiujszo.ro/dysphoria-show-a-normalitas-dolesszoge/ 

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/01/06/shakespeare-sonnet-66-ujabb-mladenovic-bemutato-temesvari-szinhazban/
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/01/06/shakespeare-sonnet-66-ujabb-mladenovic-bemutato-temesvari-szinhazban/
http://hetiujszo.ro/ujabb-mladenovic-bemutato-a-temesvari-szinhazban/
http://temesvarihirek.ro/shakespeare-sonnet-66-ujabb-mladenovic-bemutato-a-temesvari-szinhazban/
https://szkene.hu/hu/szkene.html?cikk_id=12706
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2017/01/13/vertestverek-es-guppi-temesvari-vendegjatekok-szkeneben/
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2017/01/13/vertestverek-es-guppi-temesvari-vendegjatekok-szkeneben/
https://librarius.hu/2017/01/14/mucsi-zoltan-annyira-nem-all-tavol-tolem-a-rendezes-mintha-mozdonyt-kene-gyartanom/
https://librarius.hu/2017/01/14/mucsi-zoltan-annyira-nem-all-tavol-tolem-a-rendezes-mintha-mozdonyt-kene-gyartanom/
https://www.pestimusor.hu/printit.php?id=9183
http://szinhaz.hu/2017/01/11/ket_temesvari_eloadas_is_vendegszerepel_a_szkeneben
http://7ora7.hu/2017/01/12/mucsi_elso_rendezese_a_szkeneben
http://eloben.hu/kultura/2017-01-19/panelbohozat-diszhal-lelkuekrol
http://temesvarihirek.ro/a-jo-a-rossz-meg-a-kva-anyad-ismet-temesvaron-vendegszerepel-az-m-studio/
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/page/23/
http://hetiujszo.ro/februar-vegi-bemutatojara-keszul-a-temesvari-tarsulat/
http://nezomuveszeti.hu/soha-senkinek-huszon%C3%B6t%C3%B6dsz%C3%B6rre
http://temesvaros.ro/events/event/soha-senkinek/
http://www.jatekter.ro/?p=21025
http://www.nyugatijelen.com/kultura/a_versailles_i_rogtonzes_avagy_a_majmos_haz.php
http://www.theater.hu/?mode=szinhaz&eloadas_id=9472
http://hetiujszo.ro/tutukantuale-edes-a-te-rizling-csokod-ketszer-is/
http://www.nyugatijelen.com/kultura/tutukantuale_edes_a_te_rizling_csokod_ketszer_is.php
http://www.tm-t.ro/hu/?page=listpaged&pid=798&arh=0&introlng=hu
http://www.jatekter.ro/?p=21658
http://multikult.transindex.ro/?hir=9789
http://www.nyugatijelen.com/kultura/emlekezes_es_felejtes_kozos_tortenetek_magantortenelmek_es_utopiak_kilenc_nap_szinhazi_unnep.php
http://www.nyugatijelen.com/kultura/emlekezes_es_felejtes_kozos_tortenetek_magantortenelmek_es_utopiak_kilenc_nap_szinhazi_unnep.php
http://www.jatekter.ro/?p=21804
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/04/24/dysphoria-show-normalitas-dolesszoge-temesvari-szinhazban/
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/04/24/dysphoria-show-normalitas-dolesszoge-temesvari-szinhazban/
http://hetiujszo.ro/dysphoria-show-a-normalitas-dolesszoge/
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http://temesvarihirek.ro/tegyel-magadnak-egy-szivesseget-ivo-dimcsev-szoloeloadas-fejleszto-

workshopja-a-teszt-en/ 

http://szabadsag.ro/-/ivo-dimcsev-workshop-a-teszt-en 

http://szinhaz.hu/2017/04/26/onkenteseket_keres_a_teszt 

http://www.jatekter.ro/?p=21887 

https://www.hirstart.hu/hk/20170426_onkenteseket_keres_a_teszt 

http://www.jatekter.ro/?p=22105 

http://hetiujszo.ro/felidohoz-erkezett-a-tizedik-teszt/ 

http://www.jatekter.ro/?p=22145 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/egyazon_napon_ket_orszagban_is_fellepett_a_temesvari_tarsulat.p

hp 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/schilling_arpad_es_az_exit_csapata_a_kivandorlo_bevandorlok_hel

yzetevel_foglalkozik.php 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/80894-nemzetkozi-koprodukcioval-indul-a-10-teszt 

http://www.jatekter.ro/?p=22179 

http://felonline.hu/2017/05/30/veget-ert-a-tizedik-teszt/ 

http://www.jatekter.ro/?p=22311 

http://www.teszt.ro/2017/sajto/sajto/623/utak-onmagunkhoz-veget-ert-a-teszt/ 

http://www.jatekter.ro/?p=22329 

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/05/25/71333/ 

http://www.irodalmijelen.hu/aggregator/node/node/2010/09/mezei-gabor-larva-mult-

versek/2016.%20szeptember%205.%2C%20h%C3%A9tf%C5%91?page=112 

http://hetiujszo.ro/vilaghiru-musical-lel-es-dijatadoval-zarja-az-evadot-a-temesvari-magyar-szinhaz/ 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/lavina_vitte_el_a_palmat.php 

http://www.jatekter.ro/?p=22537 

http://hetiujszo.ro/a-sonnet-66-lett-az-idei-infant-legjobb-eloadasa/ 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/82875-dijjal-tert-haza-a-temesvari-szinhaz-ujvidekr-l 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_sonnet_66_lett_az_ujvideki_infant_legjobb_eloadasa.php 

https://www.magyarszo.rs/hu/3407/vajdasag_ujvidek/167448/Shakespeare-alternat%C3%ADv-arca-

ism%C3%A9t-gy%C5%91ztes.htm 

https://kronika.ro/kultura/klasszikus-kortarsak-kortars-klasszikusok-temesvaron 

http://nemzeti.net/hirek 

http://www.jatekter.ro/?p=23511 

http://hetiujszo.ro/evadot-hirdetett-a-temesvari-csiky-gergely-allami-magyar-szinhaz/ 

http://hetiujszo.ro/evadot-hirdet-a-temesvari-magyar-szinhaz/ 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/85594-65-eves-fennallasat-unnepli-az-uj-evadban-a-temesvari-

magyar-szinhaz 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/a_kolcsonos_baratsag_es_tisztelet_jegyeben_hirdet_berletet_iden_i

s_a_temesvari_szinhaz.php 

http://hetiujszo.ro/a-mi-sikerunk-tovabbra-is-az-onok-erdeme/ 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kortars_magyar_drama_bemutatasaval_unnepel_a_magyar_szinha

z.php 

http://www.jatekter.ro/?p=23612 

http://temesvarihirek.ro/tegyel-magadnak-egy-szivesseget-ivo-dimcsev-szoloeloadas-fejleszto-workshopja-a-teszt-en/
http://temesvarihirek.ro/tegyel-magadnak-egy-szivesseget-ivo-dimcsev-szoloeloadas-fejleszto-workshopja-a-teszt-en/
http://szabadsag.ro/-/ivo-dimcsev-workshop-a-teszt-en
http://szinhaz.hu/2017/04/26/onkenteseket_keres_a_teszt
http://www.jatekter.ro/?p=21887
https://www.hirstart.hu/hk/20170426_onkenteseket_keres_a_teszt
http://www.jatekter.ro/?p=22105
http://hetiujszo.ro/felidohoz-erkezett-a-tizedik-teszt/
http://www.jatekter.ro/?p=22145
http://www.nyugatijelen.com/kultura/egyazon_napon_ket_orszagban_is_fellepett_a_temesvari_tarsulat.php
http://www.nyugatijelen.com/kultura/egyazon_napon_ket_orszagban_is_fellepett_a_temesvari_tarsulat.php
http://www.nyugatijelen.com/kultura/schilling_arpad_es_az_exit_csapata_a_kivandorlo_bevandorlok_helyzetevel_foglalkozik.php
http://www.nyugatijelen.com/kultura/schilling_arpad_es_az_exit_csapata_a_kivandorlo_bevandorlok_helyzetevel_foglalkozik.php
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/80894-nemzetkozi-koprodukcioval-indul-a-10-teszt
http://www.jatekter.ro/?p=22179
http://felonline.hu/2017/05/30/veget-ert-a-tizedik-teszt/
http://www.jatekter.ro/?p=22311
http://www.teszt.ro/2017/sajto/sajto/623/utak-onmagunkhoz-veget-ert-a-teszt/
http://www.jatekter.ro/?p=22329
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/05/25/71333/
http://www.irodalmijelen.hu/aggregator/node/node/2010/09/mezei-gabor-larva-mult-versek/2016.%20szeptember%205.%2C%20h%C3%A9tf%C5%91?page=112
http://www.irodalmijelen.hu/aggregator/node/node/2010/09/mezei-gabor-larva-mult-versek/2016.%20szeptember%205.%2C%20h%C3%A9tf%C5%91?page=112
http://hetiujszo.ro/vilaghiru-musical-lel-es-dijatadoval-zarja-az-evadot-a-temesvari-magyar-szinhaz/
http://www.nyugatijelen.com/kultura/lavina_vitte_el_a_palmat.php
http://www.jatekter.ro/?p=22537
http://hetiujszo.ro/a-sonnet-66-lett-az-idei-infant-legjobb-eloadasa/
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/82875-dijjal-tert-haza-a-temesvari-szinhaz-ujvidekr-l
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_sonnet_66_lett_az_ujvideki_infant_legjobb_eloadasa.php
https://www.magyarszo.rs/hu/3407/vajdasag_ujvidek/167448/Shakespeare-alternat%C3%ADv-arca-ism%C3%A9t-gy%C5%91ztes.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3407/vajdasag_ujvidek/167448/Shakespeare-alternat%C3%ADv-arca-ism%C3%A9t-gy%C5%91ztes.htm
https://kronika.ro/kultura/klasszikus-kortarsak-kortars-klasszikusok-temesvaron
http://nemzeti.net/hirek
http://www.jatekter.ro/?p=23511
http://hetiujszo.ro/evadot-hirdetett-a-temesvari-csiky-gergely-allami-magyar-szinhaz/
http://hetiujszo.ro/evadot-hirdet-a-temesvari-magyar-szinhaz/
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/85594-65-eves-fennallasat-unnepli-az-uj-evadban-a-temesvari-magyar-szinhaz
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/85594-65-eves-fennallasat-unnepli-az-uj-evadban-a-temesvari-magyar-szinhaz
http://www.nyugatijelen.com/kultura/a_kolcsonos_baratsag_es_tisztelet_jegyeben_hirdet_berletet_iden_is_a_temesvari_szinhaz.php
http://www.nyugatijelen.com/kultura/a_kolcsonos_baratsag_es_tisztelet_jegyeben_hirdet_berletet_iden_is_a_temesvari_szinhaz.php
http://hetiujszo.ro/a-mi-sikerunk-tovabbra-is-az-onok-erdeme/
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kortars_magyar_drama_bemutatasaval_unnepel_a_magyar_szinhaz.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kortars_magyar_drama_bemutatasaval_unnepel_a_magyar_szinhaz.php
http://www.jatekter.ro/?p=23612
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http://www.theater.hu/index.php?mode=galeria&sorozat_id=5798&sub=sorozat&id=5798&page=8 

http://hetiujszo.ro/nagyvaradrol-erkezik-az-evad-elso-vendegeloadasa/ 

http://www.jatekter.ro/?p=23694 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kata_tortenet_tancjatek.php 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/iden_eloszor_filmtettfeszt_temesvaron.php 

http://temesvarihirek.ro/iden-eloszor-lesz-filmtettfeszt-temesvaron/ 

http://multikult.transindex.ro/?cikk=26886 

https://kronika.ro/kultura/tizezren-a-filmtettfeszt-tiz-helyszinen-elegedettek-a-szervezok 

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/10/03/fesztivalok-es-kilometerek-hava-temesvari-

szinhaznal/ 

http://www.jatekter.ro/?p=23785 

http://szinhaz.hu/2017/10/16/negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_adaptaci

ojat 

https://www.hirstart.hu/hk/20171016_negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_

adaptaciojat 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare

_adaptaciojat.php 

https://www.hirmutato.hu/vest/?2922110-

negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_ad#.Wk4NGNKWbGg 

http://temesvarihirek.ro/negy-kategoriaban-is-dijaztak-a-temesvari-magyar-szinhaz-shakespeare-

adaptaciojat/ 

http://www.jatekter.ro/?p=24055 

http://www.nyugatijelen.com/kultura/forbidden_books_titkok_es_a_2000_es_evek_hangjai_valamelyik_

kelet_europaban.php 

http://www.teszt.ro/2017/fooldal/hirek/431/forbidden-books.-titkok-es-a-2000-es-evek-hangjai-

valamelyik-kelet-europaban/ 

https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/11/14/forbidden-books-szinhazi-kiserlet-kolozsvaron-es-

temesvaron/ 

http://www.jatekter.ro/?p=24154 

http://szinhaz.hu/2017/09/18/erdelyi_evad_szinhazrol_szinhazra 

http://www.jatekter.ro/?p=24212 

http://temesvarihirek.ro/aradon-vendegszerepel-a-temesvari-csiky-gergely-allami-magyar-szinhaz-

tarsulata/ 

http://www.aradinap.ro/blog/2017/11/10/ket-magyar-darab-az-aradi-szinhazi-fesztivalon/ 

http://www.jatekter.ro/?p=24514 

http://www.irodalmijelen.hu/aggregator/node/2010/09/mezei-gabor-larva-mult-

versek/contact?page=30&qt-l_thatatlan_k_nyvt_r=1&qt-jelenid_ben=0 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/75964-cosmin-matei-a-reacting-chernobyl-rendez-je-a-

tudatositas-a-legfontosabb 

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/75964-cosmin-matei-a-reacting-chernobyl-rendez-je-a-

tudatositas-a-legfontosabb 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/muller_peter_sziami_andfriends_es_temesvari_szineszek_kozos_f

ellepese.php 

http://www.theater.hu/index.php?mode=galeria&sorozat_id=5798&sub=sorozat&id=5798&page=8
http://hetiujszo.ro/nagyvaradrol-erkezik-az-evad-elso-vendegeloadasa/
http://www.jatekter.ro/?p=23694
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kata_tortenet_tancjatek.php
http://www.nyugatijelen.com/kultura/iden_eloszor_filmtettfeszt_temesvaron.php
http://temesvarihirek.ro/iden-eloszor-lesz-filmtettfeszt-temesvaron/
http://multikult.transindex.ro/?cikk=26886
https://kronika.ro/kultura/tizezren-a-filmtettfeszt-tiz-helyszinen-elegedettek-a-szervezok
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/10/03/fesztivalok-es-kilometerek-hava-temesvari-szinhaznal/
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/10/03/fesztivalok-es-kilometerek-hava-temesvari-szinhaznal/
http://www.jatekter.ro/?p=23785
http://szinhaz.hu/2017/10/16/negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_adaptaciojat
http://szinhaz.hu/2017/10/16/negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_adaptaciojat
https://www.hirstart.hu/hk/20171016_negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_adaptaciojat
https://www.hirstart.hu/hk/20171016_negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_adaptaciojat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_adaptaciojat.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_adaptaciojat.php
https://www.hirmutato.hu/vest/?2922110-negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_ad#.Wk4NGNKWbGg
https://www.hirmutato.hu/vest/?2922110-negy_kategoriaban_is_dijaztak_a_temesvari_szinhaz_shakespeare_ad#.Wk4NGNKWbGg
http://temesvarihirek.ro/negy-kategoriaban-is-dijaztak-a-temesvari-magyar-szinhaz-shakespeare-adaptaciojat/
http://temesvarihirek.ro/negy-kategoriaban-is-dijaztak-a-temesvari-magyar-szinhaz-shakespeare-adaptaciojat/
http://www.jatekter.ro/?p=24055
http://www.nyugatijelen.com/kultura/forbidden_books_titkok_es_a_2000_es_evek_hangjai_valamelyik_kelet_europaban.php
http://www.nyugatijelen.com/kultura/forbidden_books_titkok_es_a_2000_es_evek_hangjai_valamelyik_kelet_europaban.php
http://www.teszt.ro/2017/fooldal/hirek/431/forbidden-books.-titkok-es-a-2000-es-evek-hangjai-valamelyik-kelet-europaban/
http://www.teszt.ro/2017/fooldal/hirek/431/forbidden-books.-titkok-es-a-2000-es-evek-hangjai-valamelyik-kelet-europaban/
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/11/14/forbidden-books-szinhazi-kiserlet-kolozsvaron-es-temesvaron/
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2017/11/14/forbidden-books-szinhazi-kiserlet-kolozsvaron-es-temesvaron/
http://www.jatekter.ro/?p=24154
http://szinhaz.hu/2017/09/18/erdelyi_evad_szinhazrol_szinhazra
http://www.jatekter.ro/?p=24212
http://temesvarihirek.ro/aradon-vendegszerepel-a-temesvari-csiky-gergely-allami-magyar-szinhaz-tarsulata/
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