
Minden év augusztusának má-
sodik szombatján tartják a 
Szej kefürdői Unitárius Talál-
kozót. A tizenkilencedik al-
kalommal megszervezett ese-
mény augusztus 12-én szom-
baton 11 órától kezdődik a Re-
formáció 500. és a vallássza-
badság kihirdetésének 449. 
évében. A találkozó szerve-
zői a Magyar Unitárius Egyház 
képviselő tanácsa, a székely-
udvarhelyi 1. számú unitárius 
egyházközség, valamint a ma-
gyarországi egyházkerület és 
a Küküllői Unitárius Egyház-
kör. A találkozó egy a 19. szá-

zadban már feljegyzett uni-
tárius vallásos talál kozóban 
gyökerezik. A Kis- és a Nagy-
Ho moród-mente unitárius egy-
házközségeiből az aratás és a 
csépelés utáni időszakban, au-
gusztus hónap utolsó vasár-
napján felmentek az emberek 
Homoródfürdőre, ahol a forrá-
sok mellett istentiszteletet tar-
tottak, majd mulattak. Erdély 
másodszori elcsatolását köve-
tő években még élt ez a hagyo-
mány, ám a kommunista dikta-
túra idején szünetelt. 1999-ben 
újjáélesztették és egyetemes 
szintre emelték.

Lipcsei Betta sportújság-
író hét éve dolgozik a mé-
dia világában. Szakterü-
lete a magyar és a spanyol 
labdarúgás volt, májusban 
igazolt a közmédiába, ahol 
a vizes vb alkalmával a 
mélyvízbe dobták. Az ese-
ményen tudósítóként és 
műsorvezetőként is talál-
kozhattak vele a nézők.
 
A hetet természetesen sportmű-
sorral, a Sport7fővel kezdjük. Az 
egyórás műsor az előző hét ese-
ményeit foglalja össze, s a vár-
ható sportizgalmakra is kitér. 
Akiknek nem volt idejük követ-
ni napról napra a sport világában 
történteket, azoknak különösen 
ajánlom: „zanzásítva” kaphatnak 
információkat (hétfő, M4, 21.00).

Itt ülünk a negyvenfokos me-
legben, és mi más juthatna 
eszünkbe, mint a Balatoni nyár. 
A délelőtti műsor életérzést nyújt, 
a vakáció alatt vízparton be-
szélgethetünk olyan témákról, 
amelyekre máskor talán nem jut 
időnk. A szabadságunkon, de a 
munkás hétköznapokon is kel-
lemes nyári hangulatot áraszt. 
Akik nem tudják délelőtt nézni, 
azok a délutáni ismétlésbe kap-
csolódhatnak be (kedd, Duna Tv, 
11.00, Duna World, 17.40).

Szerdán a műsor kiválasztá-
sánál a négyéves kisfiamra gon-
dolok. Nagyon szeret mesét néz-
ni és hallgatni, s boldog vagyok, 
mert elsősorban a klasszikus 
mesék világát kedveli. Lázár Er-
vin történetein generációk nőttek 
fel, aznap este az Állatmesével és 
a Metrómesével búcsúzik Mácsai 
Pál a gyerekektől (Kossuth Rá-
dió, 20.48).

Kisfiammal az M2-t nézzük ál-
talában, s amikor a kicsi elalszik, 
már ezen a csatornán maradok. 
Az Én vagyok itt mindig fiatalos 
témákkal, közvetlen stílusban 
szól a nézőkhöz. Nyilván a műsor 
iránt érdeklődők – idő hiányában 
– nem lehetnek naprakészek a 
kulturális események vagy a slá-
gerek világával, így az összeállí-
tás kiválóan pótolja a program-

magazinokat (csütörtök, M2 Pe-
tőfi, 22.25).

Egyik kedvenc íróm Rejtő Jenő. 
Ki ne ismerné a népszerű köny-
vét, a Piszkos Fred, a kapitányt? 
Pénteken a Rádiószínház adásá-
ban hallhatjuk újra az izgalmas 
történet epizódját. Nemrégiben 
színházban A szőke ciklon adap-
tációját láttam. Rejtőt legfeljebb 
elrontani lehet, de szerencsére a 
művészek a színpadon is vissza-
adták az író szellemét (Kossuth 
Rádió, 14.06).

Szombaton visszatérek ked-
venc sportágamhoz, a labdarú-
gáshoz. Az OTP Bank Liga két 
mérkőzése különösen izgalmas-
nak ígérkezik. A kiváló formá-
ban lévő, sok jó igazolással ren-
delkező Újpest fogadja ellenfelét, 
a DVTK-t (M4, 18.30). A bajnok-
esélyes Ferencváros Király Gá-
bor csapatával, a Haladással mé-
ri össze erejét (M4, 21.15).

Vasárnap, a nemzeti ünne-
pünkön a Debreceni Virágkarne-
vál közvetítésére ébredhetünk. 
A rendezvény félévszázados ha-
gyományra tekint vissza, s iga-
zán szerencsés vagyok, hiszen 
gyermekként többször is részt 
vehettem az ünnepi forgatagban 
(Duna World, 9.00). Este a tűzijá-
tékot is a képernyő előtt követem 
(Duna Tv, 22.00).

Lipcsei Betta heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat
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Zenekínálat a kolozsvári 
gesztenyefák árnyékában
 Az olyan együttesek mellett, 
mint az Ocho Macho, a Magas-
hegyi Underground és a Loose 
Neckties Society, a Kowalsky 
meg a Vega vagy az Anna and the 
Barbies, sok más magyarorszá-
gi, erdélyi és kifejezetten kolozs-
vári együttes is szórakoztatja az 
ünneplőket a Kolozsvári Magyar 
Napok új helyszínén, a Sétatéren.

A rendezvény életében új hely-
színnek számító Sétatéren au-
gusztus 15-én kezdődik a pezs-
gés: az itt elsőként fellépő együt-
tes a Kolompos lesz. Szerdán az 
Ego Sum kézdivásárhelyi zene-
kar indít. A kilencvenes évek vé-
gi alter-gitárpop és az újhullá-
mos blues alapú garázsrockot 
ötvöző zene karakán, képszerű, 
néha pimasz szövegekkel egé-
szül ki. A Gyergyószentmiklóson 
alakult indie-pop-rockot játszó 
Dreamland Residents többek kö-
zött Margaret Island-, Honey-
beast-és Rúzsa Magdi-feldolgo-
zásokkal készül a gesztenyefák 
árnyékában sorra kerülő szerdai 
fellépésére. Augusztus 17-én a 
Metalon, kolozsvári diákokból ál-
ló együttes tombol a Sétatéren. A 
rock után a Matiné Zenekar hív-
ja a blues, bossa nova, folk, swing, 
rockballada és sok más stílus vi-
lágába kalandozó zenei kirándu-

lásra az érdeklődőket. Pénteken 
a Katáng zenekar a gyerekeknek 
írt dalokon, megzenésített ver-
seken keresztül kíván szólni az 
egész családhoz.

Hétvégén mutatkoznak be az 
NKA Cseh Tamás Programjának 
pártfogoltjai: elsőként egy iga-
zi rock-metal trió, a budapesti 
Alone in the Moon együttes, majd 
szombaton a szintén budapesti 
Baron Mantis fog fellépni. A fiatal 
Massza együttest augusztus 20-
án hallhatjuk. Őket követi a No 
Sugar. A 2016-os év legszebb er-
délyi magyar dala a Hiszek ben-
ned című daluk lett. A folytatás-
ban, hosszú idő után újra Kolozs-
váron lép fel a Trans Express! Az 
1987 februárjában Kolozsváron 
alakult zenekar már az alapí-
tás évében részt vett a romániai 
rockfesztiválokon, és mindegyi-
ket magas fölénnyel megnyerte. 
Találkozzunk velük szombat es-
te a Sétatéren a 30 éves jubileumi 
koncertjükön!

EME-rendezvények
a magyar napokon
Augusztus 14-én hétfőn 12 órától 
Az erdélyi Társaság nem nevez-
tetik Tudós Társaságnak, tsak 
Magyar Nyelv mívelőnek című, 
az Aranka György-évfordulón 
szervezett kiállítást nyitják meg 
a Kolozsvári Akadémiai Könyv-

tárban. Kurátorok: Egyed Eme-
se egyetemi tanár, Másody Ildikó 
könyvtáros.

Az EME székházában au-
gusztus 15-én kedden 10 órától 
Kékedy-Nagy László Víz a kör-
nyezetünkben, 11 órától Mócsy 
Ildikó A vizek természetes radio-
aktivitása című előadásait lehet 
meghallgatni. A kedden 15 órá-
tól Színésznők: színpad és tár-
sadalom egykor és ma című mű-
sor meghívott beszélgetőtársai 
Györgyjakab Enikő, Imre Éva, 
Kali Andrea, Csutak Réka, Ud-
vari Tímea színészek lesznek. 
A beszélgetést Bartha Katalin Ág-
nes, Tar Gabriella Nóra vezeti. 17 
órától Kerekes Sándor és Szőcs 
Katalin előadását tekinthetik 
meg a kolozsvári nehézgépgyártó 
kombinát történetéről. Házigaz-
da: Bitay Enikő, az EME főtitkára. 
Augusztus 16-án szerdán 17 órá-
tól Balla György és Bujáki Sándor 
az Armătura vállalat történetét 
mutatja be.

Szeptember 1–3. között szer-
vezik meg Kovásznán a 20. vá-
rosnapi rendezvénysoroza-
tot. A megszokott programok 
– vagyis a hagyományos ter-
mékvásár, élő szoborpark, 
bográcsfőzőverseny, a fúvós-
koncertek, helyi és meghívott 
tánccsoportok fellépései, sport-

rendezvények és autóverseny, 
karatebemutató és a gyermek-
tevékenységek – mellett újdon-
ság, hogy a hosszú hétvége előtt 
egy kulturális hét körvonala-
zódik. Ezáltal színházi előadá-
sok, vadászati és képzőművé-
szeti kiállítások színesítik a mű-
sorkínálatot. A hétvégén fellé-

pő zenekarok közül megemlí-
tünk néhányat: Pokolgép, Bet-
li Duo, Dreamland Residents, 
Abborn ABBA-emlékzenekar, a 
3SUD EST. A városnapokat tűzi-
játék és az EDDA zenekar nagy-
koncertje zárja. Támogatók és 
árusok jelentkezését várják a 
0267-340001-es telefonszámon.

8. Kolozsvári Magyar Napok

REKLÁM

A magyaroké Kolozsvár…

NÁNÓ CSABA

Legalábbis egy hétig. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy más nemzetiségeket ne lát-
nának szívesen a rendezők az augusztus 13-án kezdődő 8. Kolozs-
vári Magyar Napokra. De azért lássuk be: a nyolcadik évben meg-
szervezett fesztivál minden kezdeti várakozást felülmúlt, első-
sorban ami a népszerűségét illeti. Titkon nyilván mindenki remél-
te, hogy nem marad visszhang nélkül az esemény. Ám az ilyenkor 
Kolozsvárra látogató vagy visszatérő több tízezer ember – nagy 
többségükben magyar – bebizonyította, milyen nagy szükség volt 
a magyar napokra, megrendezése pedig az utóbbi évtizedek egyik 
legnagyobb megvalósítása. Sokan a világ minden tájékán már úgy 
időzítik a szabadságukat, hogy részt tudjanak venni ezen az igazi 
örömünnepen. És minden év okoz meglepetést, nemcsak a prog-
ramok szintjén, de a véletlenszerű találkozások alkalmával is. Hi-
szen hazajönnek ilyenkor évtizedek óta nem látott barátok, akik 
eddig nem láttak okot arra, hogy betegyék lábukat szülővárosuk-
ba. Éppen ettől más és szebb ez a hét Kolozsváron, ahova minden-
kit örömmel látnak, látunk.

Szejkefürdői Unitárius Találkozó

Kovásznai városnapok huszadszor
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