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Kezdjük a hetet a Hajnal-Táj vi-
dékmagazinnal! A minden hét-
köznap pirkadatkor jelentkező, 
egyórás élőmûsor a Falurádió és 
a Magyarországról jövök utódja, 
ez év júniusában ünnepelte tize-
dik születésnapját (Kossuth Rá-
dió, 6.11).

Két gyermek édesapjaként jó 
szívvel ajánlom az M2 gyermek-
csatorna kínálatát. Az a legérde-
kesebb, hogy az egykori kedves 
rajzfilmeket csemetéim is öröm-
mel nézik ma. Ilyen megunhatat-
lan klasszikus a Mézga család, 
amelynek szereplői kedden va-
kációzni mennek (M2, 13.00). 

Szerdai ajánlatom legyen is-
mét a Hajnal-Táj. Az egykori Reg-
geli Krónika 5.30-tól 9 óráig tar-
tott, ebben a klasszikus hírsáv-
ban kap helyet a Hajnal-táj, amely 
a fővárosiak és a vidéken élők ér-
deklődésére egyaránt számít. Ez 
a műsor napindító kuriózum, mi-
vel ebben az időben más élő rá-
dióműsorral nem találkoznak a 
hallgatók (Kossuth Rádió, 6.11). 
Egyben megalapozza az utána 
következő 180 perc hallgatottsá-
gát – a közélet legfontosabb kér-
déseivel foglalkozó, leghallga-
tottabb hírmagazinét, amelyben 

szintén fontos helyet kapnak a 
vidék életével foglalkozó témák 
(Kossuth Rádió, 7.00).

Csütörtök hajnalban A Haza-
járó stábját kísérhetjük el a Kár-
pát-medence varázslatos tája-
ira.  Természeti kincseinkkel, 
kulturális értékeinkkel kerülhe-
tünk közelebbi ismeretségbe ál-
taluk. A történelmi emlékek fel-
elevenítése mellett a csodás tá-
jakon élő emberek mindennap-
jait is megismerhetjük (Duna 
World, 1.30). 

Szívesen ajánlom a klasszikus 
zenét vagy dzsesszt a Bartók Rá-
dióban. Egyik kedves műsorom a 
Muzsikáló délután. A műsorké-
szítők egyben szakértők is, ma-
gyarázataik és a megszólaló ze-

neművek valódi élményt nyújta-
nak (péntek, 16.06).

Szombaton a Híradó az M1 csa-
tornán egész nap nyomon köve-
ti a hazai és a világban folyó leg-
fontosabb eseményeket (20.30). 
Este a vidám hangulathoz az 
Ace Ventura–Az állati nyomozó 
1994-ben készült amerikai film-
vígjáték járul hozzá, főszerepben 
az utánozhatatlan humorú Jim 
Carrey-vel.

Vasárnap nemcsak a nosztal-
giázni vágyóknak ajánlom az M3 
csatornán a Zenebutikot. Juhász 
Előd műsora ugyanabban az idő-
ben, 12 órakor kezdődik, mint a 
nyolcvanas évek elején. Ha va-
laki figyelmesen végignézi, ak-
kor rájön arra, hogy a Zenebutik 
akkori szerkesztési elve napja-
ink felgyorsult médiavilágában 
is megállja a helyét (M3, 12.15). 
Délután egy régi, kedves soroza-
tot nézünk meg a gyerekekkel: a 
Nils Holgersson csodálatos uta-
zása címűt (M2, 14.15). Végeze-
tül az idén harmincéves Vasár-
napi Újság soron következő adá-
sát ajánlom mindenki figyelmé-
be. Műsorvezetőként büszke-
séggel tölt el, hogy immár tíz éve 
részt vehetek a készítésében. A 
nemzet egészében gondolkod-
va egyaránt nagy súlyt fektetünk 
a nyelvi, a történelmi és a kultu-
rális örökség megóvására, vala-
mint az aktuális belpolitikai ese-
mények hátterének feltérképezé-
sére (Kossuth Rádió, 7.00).

Juhász Zsolt heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat

Szent Anna-napi búcsú
A Székelybósért Egyesület a 
Bethlen Gábor Alap támogatá-
sával július 21–23-án Székely -
bósban Szent Anna-napi búcsút 
szervez, amelynek célja a régi 
hagyomány újraélesztése, a fa-
luból elszármazottak számára 
lehetőséget teremteni a találko-
zásra, valamint a magyar közös-
ség erősítése.

A búcsún a résztvevőknek al-
kalmuk lesz betekintést nyerni 

a színjátszás, a magyar népze-
ne rejtelmeibe, a lovasbemutató, 
valamint a Kárpát-medencei bo-
rok kóstolása sem maradhat el. A 
gyerekeknek külön programokat 
biztosítanak: gyöngyfűzés, arc-
festés, mesejáték és a hagyomá-
nyos körhintát is ki lehet próbál-
ni. Kézművességek, gyöngyök, 
mézek, levendulás kellékek, fes-
tett tányérok csalogatják a láto-
gatókat a vásárba.

Projektekben és alkotómunká-
ban gazdag az idei nyár a sep-
siszentgyörgyi M Studio tagjai 
számára. Frenák Pál rendezésé-
ben készül az M Studio követke-
ző évadának első bemutatója, a 
csapat már június folyamán el-
kezdett dolgozni a neves rende-
ző-koreográfussal. A To_R című 
táncelőadást novemberben mu-
tatják be a Flow Fesztivál má-
sodik kiadásán. A társulat négy 
tagja közreműködik A csillagös-
vény népe című szabadtéri tán-
cos, lovas nagyprodukcióban, 
amelynek bemutatója a Székely 
Vágta keretében lesz július 15-
én az Óriáspince-tetőn. Ezt kö-
vetően a Tandem Turkey elne-
vezésű nemzetközi együttműkö-
dési programban vesznek részt: 
az M Studio, a Moira Kulturális 
és Ifjúsági Egyesület, valamint 

az isztambuli Karakütü Egye-
sület közös szervezésében va-
lósul meg a Looking At/For The 
Invisibles (A Láthatatlanok kere-
sése – szabad fordítás) című ut-
caszínházi projekt. Az együttmű-
ködés két részben valósul meg: 
július 17–22. között a sepsiszent-
györgyi csapat Isztambulba uta-
zik, ahol ottani szociális témá-
kat „visz színre”: migráció, de-
portálás, határképzés emberek 
között, örmény örökség a török 
kultúrában, a török színház sa-
játosságai. A kiszállás során egy 
mozgásszínházi workshopra is 
sor kerül. A projekt második fel-
vonása szeptemberben valósul 
meg, amikor a török csapat érke-
zik Sepsiszentgyögyre és az elő-
zetesen feldolgozott témák helyi 
megközelítését vizsgálják utcai 
performanszok keretében.

Eseménydús nyári szünet az M Studiónál

Vágtáznak a székelyek

NÁNÓ CSABA

Városi gyerek lévén kis túlzással azt is 
mondhatom, hogy kiskoromban lovat 
csak fényképen és festményen láttam. 
De nem ám akármilyen alkotásokon: festő nagy-
apám egyik kedvenc témája a ló volt. Nem tudom 
miért, hiszen ő is városon nőtt fel, lovon – ha jól tu-
dom – életében nem ült. De még szekéren sem na-

gyon. Székelyföldi származású másik 
nagyapámnak viszont még lovai is vol-
tak, ám ő is városra került, mielőtt még 
megszülettem volna. Így hát maradt a 
távoli csodálat és a három lépés távol-
ság a lovakkal szemben. Ám a Székely-
földön igazi lovasok csapnak össze im-

már hetedik alkalommal, hiszen július 14-én startol 
el a Székely Vágta az eresztevényi Óriáspince-tetőn. 
Aki tudja, ne hagyja ki ezt az eseményt, ahol a leg-
jobb lovasok mérik össze tudásukat!

Juhász Zsolt a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezető-
je; két évtizede dogozik a közmédiában. A kezdetekben a 
Magyarországról jövök, a Reggeli krónika, a Falurádió és 
a Kossuth Éjszaka adásaiban dolgozott. Jelenleg a Vasár-
napi Újság, a Hajnal-táj és az Arcvonások műsoraiban a 
hét minden napján hallhatják a rádióhallgatók.

REKLÁM

Arany-emlékév – Vers- és novellapályázatot 
hirdet a Magyar Írószövetség
A Magyar Írószövetség 
– csatlakozva az Arany 
János születésének 
200. évfordulójára 
meghirdetett emlék-
évhez – vers- és novellapályázatot írt ki 45. életévüket még be nem 
töltött alkotók részére új művek létrehozására. A pályázatok célja a 
magyar irodalom egyik legnagyobb alkotója, Arany János megidé-
zése hommage, pastiche vagy egyéb lírai műfajban, illetve fordula-
tos novellákban, továbbá közel hozni a mai olvasókhoz a költő alak-
ját, sorsát, művészetét magas színvonalú költemények, írások for-
májában. Mindkét pályázat kiírása szerint a Magyar Írószövetség, a 
Szépírók Társasága, a Fiatal Írók Szövetsége, a József Attila Kör, az 
Erdélyi Magyar Írók Ligája, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a 
Kovács Vilmos Irodalmi Társaság tagjai küldhetnek be munkákat te-
matikai megkötés nélkül. A versek és novellák beküldésének határ-
ideje október 10.; a legfeljebb 50 sor terjedelmű költeményeket, il-
letve legfeljebb 25 ezer karakter terjedelmű elbeszéléseket szakmai 
zsűri bírálja el. Mindkét pályázat első helyezettje 300–300 ezer, a 
második díjjal kitüntetettek 200–200 ezer, míg a harmadik helye-
zettek 100–100 ezer forint pénzjutalomban részesülnek.
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