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Hétfőn csobbanjunk a pezsdí-
tő kikapcsolódást ígérő, meg-
újult Balatoni nyárba! – annál is 
inkább, mert most indul a sze-
zon. Öt évvel ezelőtt ez volt az 
első olyan műsor, amelynek be-
pillanthattam a kulisszái mögé. 
Egy héten át a helyszínen vol-
tunk, a hajnali forgatásoktól ké-
ső estig – felemelő élményt nyúj-
tott belekapcsolódni az ott folyó, 
nagyon izgalmas televíziós mun-
kába (Duna Tv, 11.00).

Kedden a tudomány iránt ér-
deklődők néhány fontos kérdés-
re kaphatnak választ a Tér–Idő-
ben. A mindennapokban hasz-
nálatos különféle technológiai 
és tudományos modellek készí-
tésének járok utána tudományos 
szakértők, egyetemi tanárok be-
vonásával (Kossuth Rádió, 15.34).

Szerdára egy igényes, irodal-
mi rádióműsort ajánlok: a 130 
évvel ezelőtt született Karinthy 
Frigyes tiszteletére a Rádiószín-
házban négy egymást követő es-
tén Az Utazás a koponyám kö-
rül – önéletrajzi ihletésű regény 
– rádióváltozatát tűzték műsorra 
(Kossuth Rádió, 22.30).

Csütörtökön érdemes meghall-
gatni a Bartók Rádió műsorában 

az Ars nova – a 20–21. század ze-
néjét, amelyben nívós hazai és 
nemzetközi kortárs zeneművek 
csendülnek fel, és teljes koncer-
tek is helyet kapnak (23.00). 

Pénteken a Gödöllői Nemzet-
közi Természetfilm Fesztivál – 
a legjobb természetfilmnek járó 
díjával kitüntetett – Lemming, a 
messzi észak aprócska ura cí-
mű ismeretterjesztő filmet vá-
rom nagy érdeklődéssel. Nagyon 
szeretek a természetben lenni, 
amikor csak tehetem, nagyokat 
túrázom vagy biciklizem (Duna 
Tv, 14.20). Ugyancsak ezen a csa-
tornán vetítik késő este A hami-
sító című amerikai bűnügyi fil-
met John Travolta főszereplésé-
vel. A történet arról szól, hogy a 

világ legjobb hamisítója lemásol 
egy Claude Monet-festményt, ké-
sőbb az eredeti alkotást kicseré-
lik a „tökéletes” másolatra – itt 
kezdődik a bonyodalom…(Duna 
Tv, 23.35). A Belépőben változa-
tos kulturális programokra hív-
juk fel a figyelmet. Egy színházi 
előadás, a Családi játszmák be-
mutatója okán beszélgetek az al-
kotókkal. Valamint szó lesz egy 
nem mindennapi tárlatról: Ká-
posztásnyéken kiállítás nyílik 
Ferenczy Károly, Ferenczy Noé-
mi és Ferenczy Béni alkotásaiból 
(Kossuth Rádió, 21.11).

Szombat délután az Almári-
um műsor vakációval foglalko-
zó filmcsokrát ajánlom; a mű-
sor szélesen merít, minden kor-
szakból felvillantja azt az élet-
érzést, ami akkor a vakációhoz 
kapcsolódott; egészen régi kép-
kockákat is láthatunk a nyolc-
vanas, kilencvenes évekig be-
zárólag (M3, 18.40). Estére egy 
1956-ba készült, magyar filmvíg-
játékot néztem ki, a Dollárpapát. 
Zseniális mozi, nagyon mulatsá-
gos, szívesen nézem újra (Duna 
Tv, 22.35). Mivel szeretem a tör-
ténelmi témájú filmeket, vasár-
nap estére az 1966-ban készült 
Temetés Berlinben angol–ame-
rikai thrillert javaslom megnéz-
ni. Az érdekfeszítő kémtörténet 
az ötven évvel ezelőtti, kettéosz-
tott Berlinben játszódik, fősze-
repét pedig Michael Caine, egyik 
legkedvesebb színészem játssza 
(M3, 22.40).

Farkas Szabolcs heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat

Bajadér a kolozsvári operában
Jövő heti lapszámunkból 

Lapohos András ördöngösfüzesi nyugalmazott biológiatanár nemrég 
magyar állami kitüntetést kapott. A mezőségi faluban negyven évig 
tanító pedagógus több múzeumot is létesített a szórványtelepülé-
sen, diákjai pedig az elmúlt évtizedekben országos versenyeket nyer-
tek. A messze földön híres közösségszervezővel olvashatnak portré-
interjút a hetilap jövő heti számában.

Farkas Szabolcs szerkesztő-riporter öt évvel ezelőtt, gya-
kornokként kezdett a közmédia különböző műsoraiban 
dolgozni. Jelenleg a Kossuth Rádió számos kulturális és 
tudományos műsorában tevékenykedik: a Belépő, a Tér-
Idő, a Regényes történelem, a Közelről és a hétvégi maga-
zinműsorok szerkesztőjeként és műsorvezetőjeként hall-
hatják rendszeresen a rádióhallgatók.

Múlt-koriban történt...

KÁDÁR HANGA

Egyetemen egyik kedves professzorom is-
mételgette mindig, hogy soha nem szabad a 
múltat figyelmen kívül hagyni: a jelentősebb 
eseményeken újra és újra át kell futnunk, hogy tanulva a régiek hibá-
iból, ne kövessük el ezeket újra. A jelenünk is a régi események egy-
másra pakolt rétegeiből áll. Így hiába gondolják sokan közhelynek, 
a ma politikájában és társadalmi rendszerében csak úgy tudunk el-
igazodni, ha tudjuk, hogyan alakult ki napjaink közhangulata. A törté-
nészek munkájukból kifolyólag igyekeznek nap mint nap ezt tenni, a 
hétköznapi ember számára minderre nagyszerű lehetőséget nyújt a 
Múlt-kor történelmi magazin, amelynek egy részét ingyen, online, a 
www.mult-kor.hu oldalon is olvashatjuk. Hitler által bosszúból földig 
rombolt cseh falvak története, osztrák–magyar északi-sarki expedí-
ció 1872-ből, híres szerelmek háttere Marilyn Monroe-tól Radnóti Mik-
lósig – csak egy halvány szemezgetés az idei, nyári számból. De ha a 
súlyos történelmi terhek átvizsgálása után kicsit szeretnénk megpi-
henni, csemegézhetünk könnyed érdekességekből: miből állt a fér-
je halála után elhízott Viktória királynő étrendje, hogyan tanult meg 
Tersánszky Józsi Jenő előbb szivarozni és kártyázni, mint írni. Baran-
goljunk, ismerkedjünk a régi nagyokkal!

Az indiai herceg és a francia 
énekesnő szerelmi történe-
te újból megtekinthető júni-
us 18-án, vasárnap este 18 órá-
tól a Kolozsvári Magyar Operá-
ban. Minden idők legzseniáli-
sabb operettszerzőjének, Kál-
mán Imrének a remekművét 
Gom bár Annamária állította 
színpadra. A bajadér karmeste-
re Incze G. Katalin.

A bajadérban a sikeres pári-
zsi színésznő vív szerelmi csatát 
egy indiai trónörökössel. Kölcsö-
nösen bűvölik egymást, akárcsak 
a nagyérdeműt a mágikus zene, 
a látvány, a humor, a táncok, s a 

szertartások által. Minden együtt 
van azért, hogy ez a színjáték itt 
és most magával ragadja nézőit! 

Fellép Balázs Borbála, Szabó 
Levente, Rétyi Zsombor, Ádám 
János, Székely Zsejke, Barabás 
Zsuzsa, Plesa Róbert, Gergely 

Elek, Mányoki László, Varga At-
tila, Marosán Csaba, Rigmányi 
István, Gergely Arnold, Kerekes 
Mária, Popovici Zsófia, Peti Ta-
más Ottó és Kovács Ferenc. Köz-
reműködik az opera ének-, ze-
ne- és balettkara.

Az elmúlt évek nagy érdeklődé-
sére való tekintettel Mesefalu 
Székelyföldön névvel ismét nép-
tánccal fűszerezett alkotótábo-
rokat szerveznek: június 19–23. 
között 6-8 éveseknek Szombat-
falván (Székelyudvarhely), júli-
us 18-21. között 7-12 éveseknek 
Kadicsfalván a művelődési ház-
ban. Programok: kézműves-fog-
lalkozások, mesemondás, me-
seillusztrálás és -dramatizálás, 
néptánc- és népdaltanítás, népi 
játékok. Táborozás: naponta 9-17 
óra között. Táborvezető: Miklós 

Zsuzsánna. Jelentkezés: 0744-
593192, office@artera.ro

Ez idő alatt sem kell a szülők-
nek, nagyszülőknek aggódniuk 
azért, hogy a gyerekük hol és ho-
gyan tölti el az időt, amíg véget 
ér a munkaidejük, vagy éppen az 
ügyeiket intézik. A hagyomány-
éltető-készségfejlesztő foglalko-
zások, valamint a népdal, nép-
tánc és népi játékok tanítása ál-
tal nemcsak a gyerekek szépér-
zéke, kézügyessége és kreativi-
tása fejlődik, hanem értékrend-
jük is jó irányba változik.

A Háromszék Táncegyüttes jú-
nius 15-én tartja évadzáró elő-
adását Sepsiszentgyörgyön, ezt 
követően a XIII. Magyar Tánc-
fesztiválon lépnek színpadra 
Győrben. A társulat a Mihályi 
Gábor rendezésében készült Er-
dély-menyegző című előadásá-
val zárja az évadot június 15-én 
csütörtökön 19 órától a Három-
szék Táncstúdióban. Az évad-
záró előadásra jegyet vásárolni 
a sepsiszentgyörgyi Kulturális 
Szervezőirodában lehet.

Idén 13. alkalommal rende-
zik a magyar táncművészet leg-
nagyobb országos seregszem-
léjét, a Magyar Táncfesztivált 
június 18-25. között Győrben. 
A Háromszék Táncegyüttes 
két produkcióval kapott meghí-

vást a rangos fesztiválra: júni-
us 22-én az Erdély-mennyegző 
című táncszínházi produkciót 
mutatják be a Kisfaludy terem-
ben, június 23-án pedig a Sze-
rencsekrajcár című mesejáté-
kot vetítik a Vaskakas Művé-
szeti Központban. Az Ivácson 
László által rendezett nagysi-
kerű Szerencsekrajcárt a XIII. 
Magyar Táncfesztivál gyerme-
keknek szánt kísérőrendezvé-
nye, a III. Gyermek Táncfeszti-
vál keretében mutatja be a tár-
sulat. Mindeközben zajlanak A 
csillagösvény népe című pro-
dukció próbái. Az Orza Călin 
rendezésében készülő előadást 
a Székely Vágta keretében mu-
tatják be július 15-én az Óriás-
pince-tetőn.

A Magyar Termék Nagydíjas 
Petry Látványműhely és Múze-
um udvarán június 16-án 8 és 19 
óra között ismét megszervezik 
a Local Farmers’ Market vásárt. 
A Petry segíteni szeretné a he-
lyi termelőket az értékesítésben, 
a vásárlók számára megterem-
ti a lehetőséget, hogy rendsze-
resen vásárolhassanak egészsé-

ges helyi termékeket. A vásár bő 
felhozatalt kínál a különböző ha-
gyományos és helyi termékekből, 
úgy mint: hústermékek, tejtermé-
kek, sajtok, méz,  lekvárok, ször-
pök, gyümölcslevek, borok, sö-
rök, kézműves fagylalt, pálinka, 
zöldség, fűszernövények, gyü-
mölcs, házi kekszek, kézműves 
termékek és egyebek.

Helyi termelők vására Marosvásárhelyen

Könyvbemutató
a Székelyföldön

Babucs Zoltán Csíkszereda és 
Kézdivásárhely hazatérése – 1940 
(Tortoma Kiadó, Barót, 2017) című 
könyvét mutatják be június 20-
én 19 órakor Kézdivásárhelyen 
a Kosztándi Képtárban, 21-én 
18 órakor Sepsiszentgyörgyön a 
Székely Nemzeti Múzeum Bar-
tók termében és 23-án 18 óra-
kor Csíkszeredában a városháza 
dísztermében.

Mesefalu: alkotótáborok gyerekeknek

Mozgalmas évadzárás
a Háromszék Táncegyüttesnél




