
Medvegy Anikó a kereske-
delmi média világát cse-
rélte fel a közszolgálatra. 
Először az MTVA szóra-
koztató főszerkesztőségét 
vezette, ezt követően ne-
vezték ki a Duna csatorna 
igazgatójává.

A munkahelyre jövet mindig a 
Petőfi Rádió népszerű műsorát, 
a reggeli Talpra magyart hall-
gatom. Van rá időm, hiszen ál-
talában dugóban araszolok. A 
négyórás műsorfolyam szer-
kesztőihez szoros kapcsolat fűz, 
Peller Mariannt régóta ismerem, 
Harsányi Leventével együtt dol-
gozunk A Dalban, Kardos-Hor-
váth Janónak pedig nagyon ked-
velem a számait. Tehát, mint-
ha „családi” műsort hallgatnék 
a csúcsforgalomban (hétfő, Pető-
fi Rádió, 6.15).

Folytassuk a napomat: amint 
beérek, bekapcsolom a Duna Te-
levíziót. A Család-barátot gyak-
ran nézem: végighallgatom a ven-
dégeket, majd izgatottan várom 
Jamie Oliver főzőműsorát. A kuli-
náris bemutatót nagy valószínű-
séggel édesanyám is követi, s et-
től kezdve este már lesz miről be-
szélgetni (kedd, Duna Tv, 10.50).

Esténként gyakran nézem a 
Petőfi Tévét, különösen szerdán. 
Ekkor már többet tudhatok a hét-
végi koncertekről is. A Benne so-

rozat s a Holnap tali! talán már 
nem nekem szól, mégis érdeklő-
déssel követem. Jóllehet nem je-
lentős a korkülönbségem a sze-
replőkkel, de néha azért felsóhaj-
tok: hát ezek a fiatalok! (21.05).

Csütörtökön a Tóth János ma-
gyar sitcomra kattintok. A mozit 
már olvasni is élvezet volt, most 
pedig izgatottan várom, hogy a 
főhős hogyan boldogul unokaöcs-
csével, s milyen válságot kell fel-
oldaniuk (Duna Tv, 20.30).

Pénteken nem is választhatok 
mást, mint a Virtuózokat. A har-
madik évadnak lehetünk része-
sei, s nagyon örülök, hogy e ne-
mes vetélkedő a közmédiában 
találta meg a helyét. Két jelző-

vel illetném, nagyon közszolgá-
lati és mégis modern. Misszió-
nak tekintem, kulturális érté-
keket tesz közkinccsé, s egyben 
fontos üzenete van: az igazi tu-
dással felvértezett fiatalok mél-
tán szerezhetnek hírnevet nem-
csak a koncertpódiumon, hanem 
a televízió képernyőjén is (Duna 
Tv, 19.30).

Fentebb már említettem főzési 
„hajlandóságomat”. Borbás Mar-
csi fantasztikus műsort talált ki 
a Gasztroangyallal évekkel ez-
előtt. Nemrégen jártam Cannes-
ban az ún. „formátum vásár-
ban”. Számos standon Marcsi öt-
leteit próbálták eladni: ide tarto-
zott a vidéki főzés, az együtt a fa-
lu életérzése és a közösségépítés 
(szombat, Duna Tv, 17.00).

A Magyarország szeretlek! 
szintén fantasztikus műsor. 
Egyike azon kevés sorozatnak, 
amiben – jó értelemben – önfe-
ledten szórakozhatunk magyar-
ságunkon, megismerkedhetünk 
kulturális kincseinkkel, amelyek 
egyben boldoggá is tesznek min-
ket. A játékosokkal együtt vígan, 
kedvesen, összekovácsolódva le-
hetünk büszkék hazánkra (va-
sárnap, 19.35).

Medvegy Anikó műsorajánlója
MTVA-műsorkínálat

13ERDÉLYI NAPLÓ  2017. április 20.BEHARANGOZÓ

Huszonhatodik alkalommal ké-
szül városünnepre Sepsiszent-
györgy. Idén a város nevét vise-
lő sárkányölő Szent György lo-
vag legendájára építjük a ren-
dezvénysorozatot azzal a szán-
dékkal, hogy egyre több város-
lakó érezze magáénak az ünne-
pet és vegyen részt annak ala-
kításában. 

Április 22-e és 30-a között 
35 különböző helyszínen ünne-
pelhetünk mintegy 200 műsor-
ral: Gyermekvárossal és Ifjúsá-
gi udvarral várják a fiatalabb ge-

neráció tagjait, a Kulturális hé-
ten és a Múzeumkertben a mű-
vészeti tartalmakat igénylők ta-
lálnak kedvükre valót, a Rom-
udvar ad helyet a Kézműves- és 

az Őstermelői vásárnak, de idén 
a könyveknek is külön vásá-
ra lesz, a Közösségi színpad és 
az UtcaZene Fesztivál pedig he-
lyi zenészeket is felvonultat. Mi-
nőségi szórakozásra és a város 
tereinek belakására hív a Fő-
színpad, a Vidámpark és a Laci-
konyhák, és idén sem marad el 
a tűzijáték. A Közösségi részvé-
tel évében megszervezett Szent 
György Napok fontos színfoltja 
az Outsider MusicFest, amely fo-
gyatékkal élő zenészeket mutat 
be a nagyközönségnek.

Hangversenyszerű előadásra ke-
rül sor április 20-án csütörtö-
kön este fél héttől a Kolozsvári 
Magyar Operában. Lajtha Lász-
ló A kék kalap című komédiá-
ját tűzte műsorára az intézmény, 
amelynek hangversenyszerű elő-
adása igazi zenei csemegét ígér 
mindazoknak, akik ellátogatnak 
az eseményre. Az előadás kar-
mestere Selmeczi György. A csü-
törtöki produkció nyilvános fő-
próbája a budapesti Erkel Szín-
házban május 22-én sorra kerü-
lő premiernek.

Lajtha László (1892–1963) a 
negyvenes évek végén dolgozott 
A kék kalap című kétfelvonásos 
operáján,  amelynek francia 
nyelvű szövegét a zeneszerző 
felkérsére a spanyol irodalmár, 
Salvador de Madariaga készí-
tette el. Az opera buffa azonban 
hiába maradt Lajtha szívügye 
élete végéig, nem került pont a 
partitúra végére.

A hangszerelést 1885-ben 
Farkas Ferencné végezte el 
és ebben a formában készí-
tett belőle sikeres felvételt a 

Magyar Rádió. 1998-ban a Ko-
lozsvári Magyar Opera társu-
lata mutatta be a Thália Szín-
házban. Tallián Tibor így sum-
mázta a valódi csemegének 
ígérkező opera cselekményét: 
„ifjú szerelmesekről, a sze-
relem útjába álló vénekről, 
meg az elmaradhatatlan agya-
fúrt szolgapárról szól a me-
se, Scapinről és Flo rinette-ről, 
akik a fiatalok szerelmét győ-
zelemre segítik a vének ellené-
ben. Eszközük maga a címben 
szereplő kék kalap...”

26. Szent György Napok

Local Farmers’ Market vásár VásárhelyenBemutató és túra a Szent György Napokon

Rendkívüli előadás a magyar operában

Jövő heti lapszámunkból 

Csomortányi István Bihar megyei néppárti politikust választották 
meg az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége elnökévé. 
Az erdélyi gazdaszövetség új vezetőjével közöl interjút a Gazdaszem-
mel című áprilisi mellékletünk, amelyben többek között a határon át-
nyúló magyar–magyar gazdakapcsolatokról és az erdélyi magyar 
gazdák piacra jutási lehetőségeiről esik szó. Ugyanakkor bemutat-
juk a legfrissebb uniós pályázatokat és néhány olyan partiumi gazdát, 
akik farmjuk fejlesztésében sikerrel vették az eddigi akadályokat. 

A Magyar Termék Nagydíjas 
Petry Látványműhely és Múze-
um udvarán április 21-én péntek, 
8 és 19 között ismét megszerve-
zik a Local Farmers’ Market vá-
sárt Marosvásárhelyen. A Petry 
segíteni szeretné a helyi termelő-

ket az értékesítésben, ugyanak-
kor a vásárlók számára megte-
remti a lehetőséget, hogy  egész-
séges helyi termékeket vásárol-
hatnak. A vásár bő felhozatalt kí-
nál a különböző hagyományos és 
helyi termékekből: hústermékek, 

tejtermékek, sajtok, méz, lekvá-
rok, szörpök, gyümölcslevek, bo-
rok, pálinka, zöldség, gyümölcs, 
teák, fűszerpaprika, olajak, va-
lamint kézműves termékek (há-
zi készítésű kencék, szappanok, 
táskák, pénztárcák, ékszerek). 

Quad-Cross versennyel bővül 
az idei erdőszentgyörgyi Szent 
György Napok egyébként sem 
szegényes sportprogramja. Az 
április 21-23. között megszerve-
zésre kerülő esemény két nap-
ján is örülhetnek a sport szerel-
mesei. Szombaton a helyi salak-
pályán gyülekeznek a motoro-
sok, ezt követően felvonulnak a 
Bözödújfalusi-tóig, onnan visz-
szaérve pedig ügyességi bemu-
tatókat tartanak. A Quad-Cross 
Egyesület célja a két- és négy-
kerekű terepmotorok civilizált 
használatára való nevelése: meg 
szeretnék mutatni, hogy ezeknek 
a járműveknek a használata nem 
egyenlő a környezetrombolással, 
a közhiedelemben kialakított ne-
gatív képet szándékoznak meg-
cáfolni. Ezt a célt szolgálja a va-
sárnapi motoros túra is. Reggel, 
a Valtex üzlet előtt találkoznak a 

résztvevők, majd együtt indulnak 
a tó felé, át Kibédre, hogy a Sik-
lód követ megkerülve az Atyhai 
lelátónál közös szalonnasütés-
sel koronázzák meg a napot és 
Körispatak irányából visszaér-
kezzenek Erdőszentgyörgyre. 
Az élménydús napra olyan sport-
barátokat várnak, aki quad-, illet-
ve cross motorral rendelkeznek.

Természetesen a hagyomá-
nyosabb sportágak kedvelői is 
megtalálják helyüket a három 
nap alatt, hiszen idén először 
asztaliteniszben, az elmúlt évek-
hez hasonlóan pedig minifociban, 
taekwondóban, szabadfogású 
birkózásban, sőt horgászatban is 
lehetőség nyílik szerencsét pró-
bálni. A sporteseményeken kívül 
színes kulturális programok, le-
gendák, koncertek és egyéb lehe-
tőségek várják a szabadba kíván-
kozó érdeklődőket.

Temetők krónikája

NÁNÓ CSABA

Nincs a világon olyan dolog, amiről ne lehetne ír-
ni. Az élők mellett óhatatlanul foglalkozni kell a 
holtakkal is, hiszen múltunkhoz, emlékezetünk-
höz tartoznak mindazok, akik átsuhantak az életnek nevezett ven-
dégeskedésen itt a földön. Furcsa lakók ők, hiszen a fák alatt, dom-
bokon és mezőkön kaptak immár örök szállást a Teremtőtől. Gaal 
György kolozsvári helytörténész az 1960-as évektől járja a sírkertet, 
és az 1970-es évektől vált krónikásává. Több munkája is megjelent e 
témában, ám az Exit Kiadónál nyomdafestéket látott legújabb kötete 
(A Házsongárdtól a Kismezőig. Kolozsvári sírkertek a XIX−XX. század-
ból) sok szempontból hiánypótló, és olyan újdonságokat tartalmaz, 
amelyeket ez idáig nem tárt fel és nem írt össze senki. Ezúttal Gaal 

nem a régi, jól ismert Házsongárdról ír, ha-
nem ennek új temetőjéről, amelynek feltér-
képezésére a szerző 2013 nyarán vállalko-
zott, és ugyanebben az évben járta be a Kis-
mezői temetőt is. 2014 nyarán a négy zsidó 
temető következett. Hihetetlenül alapos és 
aprólékos gyűjtőmunka, amely ismét felfris-
síti a közösségi emlékezetet. Kötetével Gaal 
György újabb adatokkal, nevekkel bővíti Ko-
lozsvár panteonját, ami a temetők elhanya-
golásának, pusztulásának idején nagyon is 
szükséges az utókor számára.




