
Kezdjük a hetet Wagner egyik 
legismertebb operájával, A wal-
kürrel. Nagyon érdekes, hogyan 
vélekednek a nagy német zene-
szerző operáiról az emberek. A 
„wagneriánusok” természetesen 
feltétel nélkül lelkesednek, má-
soknál sokszor előtérbe kerül 
a sztereotípia, hogy művei igen 
hosszúak és nehezen feldolgoz-
hatók. Az utóbbiaknak tanácsol-
hatom, mélyüljenek el a wagneri 
látásmódban, a végtelen zenében 
(hétfő, M5, 22.10)!

A Muzsikáló délután fontos 
eleme a kulturális közszolgálat-
nak. A négyórás műsorfolyam-
ban a műsorvezetők fantaszti-
kus tudással és lendülettel aján-
lanak ismert és különleges zene-
számokat. Az általános reperto-
ár mellett híres szerzők kevésbé 
játszott darabjai is felkerülnek a 
„korongra”, és ez a zenészek szá-
mára is a reveláció erejével hat 
(Bartók Rádió, kedd, 16.06).

Szerdán sugározza a Duna 
World a Szenes Iván írta című 
összeállítást. Nagyon kedve-
lem a neves szerző dalait, a 60-
as, 70-es, 80-as évek slágere-
it. Édesapám bárzongorista, így 
gyermekkorom óta körülvesz a 
könnyűzene is, magam is szíve-
sen játszom e népszerű dalokat. 
Mindegyikben van egy egysze-
rű, de nyilvánvaló igazság, amely 

nem kívánja túlbonyolítani az élet 
velejáróit. (17.25).

Csütörtökön a Századfordító 
magyarok Cseres Tiborról szóló 
epizódját ajánlom a figyelmük-
be. Számos adást láttam már a 
sorozatból, és élvezem, milyen 
megnyerően mutatják be az em-
bereket, illetve emberi tetteket, 
amelyek valóban hatottak tör-
ténelmünkre. Számomra em-
lékezetes volt, amikor Cziffra 
György került a műsor terítéké-
re, a kiváló zenész életéből sok 
újdonságot is megtudhattam. Ne 
feledjük, a zongoristának „kiju-
tott” a huszadik századból, vé-
gigjárta a háború poklát, Recs-
ket, és szerepe az 1956-os for-

radalomban is példamutató volt 
(M3, 24.30).

Ha péntek, akkor természete-
sen Virtuózok, ráadásul ezúttal a 
sorozat döntőjének lehetünk ré-
szesei. Számomra nemcsak zsű-
ritagként fontos ez az adás, ha-
nem azért is, mert felemelő ér-
zés tehetséges fiatalokat látni 
és hallani. Megerősít abban a hi-
temben, hogy a Kárpát-medencé-
ben évszázadok óta egy kiapad-
hatatlan kulturális tehetségfor-
rás fakad, reméljük ez a pezs-
gés sohasem fog elapadni (Duna 
Tv, 20.30).

A Szerelmes földrajz sorozat-
ban fontos a hely. A tájak, tele-
pülések befolyásolják az ott élő 
emberek életét. Például én Buda-
pestért rajongok: itt születtem, itt 
nőttem fel, s jóllehet bejártam a 
világot, mégis a magyar főváros 
meghatározó helye az életem-
nek. Érzelmek, emlékek kötnek 
hozzá, és azt látom: azon a grun-
don, ahol egykor én fociztam, 
majd a fiam fogja kergetni a lab-
dát (szombat, M5, 17.50).

Vasárnap Fischer Annie Mo-
zart C-dúr zongoraversenyét 
játssza. A szerző és a művész ne-
ve összeforrt az elmúlt évtize-
dekben. A zongorista egy letisz-
tult, végtelenül kimunkált elő-
adást tudott bemutatni, ugyan-
akkor erő is sugárzik belőle: elő-
adásmódja senkiéhez sem ha-
sonlítható (M3, 2.05). 

Balázs János heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat

13ERDÉLYI NAPLÓ  2017. május 18.BEHARANGOZÓ

Bejön a vidék Kolozsvárra!
Jövő heti lapszámunkból 

A Budapesten élő Vasile Miriu ţá val, a kolozsvári CFR futballcsapat 
vezető edzőjével olvashatnak interjút az Erdélyi Napló következő 
lapszámában. A Nagybányán született és a helyi csapatnál starto-

ló focista a bukaresti és besztercei évek 
után 1992-ben szegődött el Magyaror-
szágra, később pedig Németországban 
játszott különböző focicsapatoknál. 
2013-tól több romániai és magyaror-
szági labdarugócsapat edzőjeként tevé-
kenykedett, 2016-tól a kolozsvári vas-
utasok trénere.

Kézdivásárhelyen május 18–21. 
között rendezi meg a helyi ön-
kormányzat és az Assa Divi Kft. 
a helyi termelők vásárával ösz-
szekötött dísznövénykiállítást a 
Molnár Józsiás parkban. A kilen-
cedik alkalommal életre kelt ren-
dezvényen térzene, néptánc- és 
kórusműsor, illetve a helyi isko-
lák, óvodák, egyesületek előadá-
sai várják a virágtengerben válo-
gatókat. A legkisebbeknek a Bóbi-
ta Egyesület idén is elhozza a Me-

sekertet, a Barabás Zsombor Há-
romszéki Népművészeti Egye-
sület pedig kézművesekkel gaz-
dagítja a céhes város egyik leg-
tarkább tavaszi rendezvényét. 
A kiállításra és vásárra a szer-
vezők helyi termelőket, kereske-
dőket, virágboltosokat várnak, il-
letve olyan cégek jelentkezését, 
amelyek kertészeti árucikkekkel 
foglalkoznak. Érdeklődni Török 
Barnánál lehet a 0744-343092-es 
telefonszámon.

Idén is lesz Vándorcsizma 
Néptáncfesztivál a medgyesi 
Greweln Parkban, ezúttal a ti-
zenötödik a helyi önkormány-
zatnak és a Gyöngyvirág nép-
tánccsoportnak köszönhetően. 
Több mint 12 néptáncegyüttes 
ropja majd május 20-án. A ren-
dezvény a csoportok színes, 
hangulatos felvonulásával kez-

dődik, majd az események ha-
gyományos helyszínének számí-
tó Greweln Parkban folytatódik, 
ahol a muzsika mellett gulyás-
főző versennyel, kézműves ter-
mékek vásárával, táncházzal, 
népviselet-bemutatóval, kézmű-
ves foglalkozással, íjászati lehe-
tőséggel és Republic-koncerttel 
várják az érdeklődőket.

Dísznövénykiállítás Kézdivásárhelyen

Néptáncfesztivál Medgyesen

Balázs János Liszt- és Prima-díjas zongoraművész ze-
nészcsaládban született. Már gyermekkorában nagy 
hatással voltak rá a világhírű zongoraművész, Cziffra 
György felvételei, s e benyomások nyomán 2016-ban 
megalapította a Cziffra György Fesztivált. A nézők hét-
ről hétre a Virtuózok zsűrijében találkozhatnak vele.

Ezen a hétvégén is hangos lesz 
a Fogoly utca Kolozsváron: leg-
utóbb a könyvhét alkalmával telt 
meg olvasni szerető magyarok-
kal a régi várfal alatti tér, május 
20-án, szombaton pedig a vidé-
ki termelők költöznek egy nap-
ra a városba. Reggel 9 órától es-
te 6-ig az Erdélyi Termelők Vásá-

ra lehetőséget nyújt a vidéki gaz-
dáknak, hogy felkínálják friss, 
házi termékeiket a nagyváro-
siak számára. Az esemény ket-
tős haszonnal jár, hiszen a vá-
sárlók egészséges, házi finom-
ságokat, kézműves értékeket vi-
hetnek haza, amellyel az olcsó, 
gyengébb minőségű bolti áru-
cikkek által sokszor ellehetetle-
nített erdélyi kisgazdák munká-
ját is támogatják. 

Az Aranyosszéki Gazdák 
Egyesülete által harmadik al-
kalommal szervezett bazáron a 
vásárosoknak nem kell fizetni-
ük a standokért, a helyek száma 
viszont korlátozott. Így a még 
utólagos jelentkezők telefonhí-
vását várják a 0762-248686-os 
telefonszámon vagy üzenetü-
ket a kolozsgazda@gmail.com 
e-mail címre.

A temesvári Csiky Gergely Álla-
mi Magyar Színház egyik legfon-
tosabb rendezvénye a TESZT, az-
az a Temesvári Eurórégiós Szín-
házi Találkozó, amelyet 2008-tól 
minden évben megszerveznek. 
Idén a május 21. és 28. között zaj-
ló nemzetközi jellegű rendez-
vény a multikulturalizmus támo-
gatásának jegyében született, a 
szervezők célja megismertetni a 
közönséget a színházi élettel és 
munkatársaival, illetve a külön-
böző kultúrák színházait is egy-
mással. Temesvár ideális földraj-
zi helyen fekszik a kulturális ta-

lálkozópontokat tekintve, Belg-
rádhoz és Budapesthez közel ta-
lálható, de ott a szomszédságá-
ban Arad, Újvidék, Szabadka és 
Szeged is. A TESZT szorosabb 
és intenzívebb kapcsolatot igyek-
szik teremteni a temesvári kö-
zönség és a régió színházai kö-
zött, illetve új színházi műfajok-
kal barátkoztatná meg a nézőket. 
A szervezők a nagy előadások 
mellett számos, egy nézőre sza-
bott performansszal is készültek, 
a részletes programot a teszt.ro 
honlap Program menüpontja alatt 
lehet megtekinteni.

Május 21-ig tart a nagyvára-
di Festum Varadinum fesztivál, 
amely egyházi alkalmakkal, 
klasszikus és könnyűzenei kon-
certekkel, kiállításokkal, szín-
házi előadásokkal, tudományos 
ülésszakokkal és ifjúsági ese-
ményekkel szórakoztatja az ér-
deklődőit. A május 19-21. közöt-
ti napok is bővelkednek prog-
ramkínálatban: lesz egyháztör-
téneti konferencia és emléktáb-
la-avató az 500 éves reformáció 

tiszteletére, a szatmárnémeti 
Harag György Társulat Shakes-
peare-t hoz a színház kedvelői-
nek, Szabó Balázs Bandája kon-
certezik. Megtartják a Reformá-
tus Egység Fesztivált, az egri 
Gárdonyi Géza Színház is tart 
vendégelőadást, az ünnepi zá-
ró istentiszteleten pedig a deb-
receni Kodály Kórus lép fel. A 
részletes programot az erdon.ro 
oldalon a Festum Varadinumra 
rákeresve találják.

TESZT Fesztivál Temesváron

Több mint 150 program a Festum Varadinumon

Kalandregény az új 
erdélyi bestseller

KÁDÁR HANGA

Bizonyára nem egy olyan tizen-
éves lány akad, akinek meg-
írt történetei fiókokban vagy 
laptopok merevlemezén poro-
sodnak évek óta. Lupescu Kata 
azonban kilépett a tehetséges, 
íróvénájú fiatalok homályából, 
hiszen 11 éves korában elkez-
dett történetei mára regény-
nyé értek. A ma 15 éves kolozs-
vári diáklány még édesapjá-
val kereste fel korábban az Idea 
Könyvteret, hogy édesanyjá-
nak ajándékként befűzessék 
irományait: ekkor figyeltek fel a 
kalandos fantáziatörténetekre. 
A Kalózlány: végső kezdet című 
tiniregény pattogó párbeszé-
dekkel, laza humorral teletűz-
delt alkotás, a szerző fiatalko-
rát figyelembe véve pedig csak 
néhol naiv cselekményvezeté-
sű, a fantasy-elemeket tekint-
ve erősebb lábakon álló könyv, 
amely egy Charlotte nevű lány 
kalózzá és egyben felnőtté vá-
lásáról szól. Az elsősorban ser-
dülőknek címzett regényre 
egyfajta átmenetként is tekint-
hetünk a tinédzserkori és a fel-
nőtt irodalmi ízlésvilág között, 
amely könnyedén magába 
szippantja és magabiztosságra 
neveli fiatal olvasóit. S akik ha-
tározottan nem csak Lupescu 
Kata iskola- és osztálytársai.




