
Hétfőn esténként mindig nosz-
talgiázok egy kicsit. Mivel rend-
őr szakközépiskolában érettsé-
giztem, így megnézem a Kékfény 
adását. Soha nem hagyom ki, ké-
nyelmesen leülök a fotelba, s tájé-
kozódom egykori szakmám híre-
iről (Duna Tv, 21.25).

Reggelente, ha fel tudok kelni 
jó időben, akkor a Talpra magyart 
szoktam hallgatni Harsányi Le-
ventével, Peller Mariannal és 
Kardos-Horváth Jánossal. Min-
dig aktuális témákkal foglalkoz-
nak kiváló zenékkel körítve, s a jó 
hangulatban mintegy felpörgetik 
a napot (Petőfi Rádió, kedd, 7.15).

Általában hétköznap délután, 
de szerdán mindig egy izgalmas 
krimire, a Rex felügyelőre kap-
csolok. Kellemes társaságban, 
kutyámmal együtt nézzük a so-
rozatot. Ráadásul kutyám, aki 
teljesen átéli a képernyőn történ-
teket, néha bemegy a tévé mö-
gé, s keresi, hogy hova is tűntek 
kedvencei, és miért nem jönnek 
ki vele játszani (Duna Tv, 19.35).

Csütörtökön az M2-Petőfin az 
Én vagyok itt műsort választom. 

A több mint egy órában szintén 
aktualitások kerülnek előtérbe, 
zenészeket, s olyan embereket 
hívnak meg, akikkel nem mindig 
találkozhatnak a nézők. Már jó-
magam is jártam náluk vendég-
ségben (22.35).

Minden este, így pénteken is 
a Minek nevezzelek hallatszik a 
Petőfin. Boros Csaba, a Republic 
frontembere vezeti a műsort, s 
mindig meghív a stúdióba ma-

gyar zenészeket. A szakma hírei, 
izgalmas történetek, új lemezek 
kerülnek szóba, s biztos, hogy 
páratlan érdekességeivel mindig 
le tudja kötni a hallgatót (20.03).

Szombat reggel a Noé bará-
tai magazint karikáztam be. 
Kutyám kapcsán említettem, 
hogy nagy állatbarát vagyok, így 
Rátonyi Kriszta műsora mindig 
leköt. Miközben kavargatom ká-
vémat, izgalmas helyeket ismer-
hetek meg: a műsorvezetőkkel 
együtt bepillanthatunk az Állat-
kert rácsai mögé, vagy például 
megismerkedhetünk a medveott-
hon életével (Duna Tv, 9.50).

Vasárnap a Dunán a Magyar-
ország szeretlek! vetélkedőt 
ajánlom. Nagyon vicces esté-
nek nézhetünk elébe kiváló mű-
sorvezetőkkel, érdekes vendé-
gekkel. Már én is szerepeltem 
a műsorban, s annyira jól érez-
tem magam, hogy legszíveseb-
ben minden héten elmennék a 
forgatásra (21.10). Ha idejük en-
gedi, szeretettel látom Önöket a 
Dalra Magyar műsoromban. Tíz 
óráig olyan magyar zenészekkel 
beszélgetek, akik elhozzák leg-
frissebb dalaikat, majd két kon-
cert következik, így éjfélig ve-
lünk „bulizhatnak” a hallgatók 
(Petőfi Rádió, 20.03)

Majoros Rita heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat
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Irodalomstratégiák Erdélyben 
és a Kárpát-medencében cím-
mel szeptember 7. és 10. között 
szervezi meg az E-MIL idei író-
táborát. Az eseményre Árko-
son (Kovászna megye), az Eu-
rópai Tanulmányi Központban 
kerül sor, és elsősorban azokat 
az intézményes léptékű terve-
ket, szándékokat és kilátáso-
kat hivatott feltérképezni, pár-
beszédbe vonni, amelyek az el-
következő években, évtizedek-

ben szervesen meghatározhat-
ják a kortárs erdélyi magyar 
irodalmi élet, tehetségkutatás 
és -gondozás irányvonalait, tá-
mogatáspolitikáját, az irodal-
mi örökségünkhöz, hagyomá-
nyainkhoz való viszony pozitív 
alakulását.

Az ünnepélyes megnyitó-
ra csütörtökön, szeptember 
7-én 19 órától kerül sor, beszé-
det mond Karácsonyi Zsolt, az 
E-MIL elnöke.

Augusztus 30-án megtartotta 
társulati gyűlését a nagyváradi 
Szigligeti Színház, Novák Esz-
ter művészeti vezető pedig hiva-
talosan is megnyitotta Sziglige-
ti Társulat 2017-2018-as évadát. 
A nagyváradi közönség legköze-
lebb szeptember 15-én, az Éjsza-
ka a színházban rendezvényen 
találkozhat a társulatok tagjaival. 
A 17 órakor kezdődő, éjszakába 
nyúló eseményen felolvasószín-

házzal, kiállítással, táncos és bá-
bos programmal, bulival várják a 
színház barátait.

Az idei évad új bemutatóiról a 
Szigligeti Színház honlapján, va-
lamint az intézmény Facebook-
oldalán lehet tájékozódni, infor-
mációkat ugyanakkor személye-
sen is lehet igényelni a színház 
jegypénztárában, amely hétfőtől 
péntekig 14–19 óra között várja 
az érdeklődőket.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Természettudományi és Agrár-
tudományi Szakosztályának 
szervezésében 2011. április 11-én 
emlékülést rendeztek Nyárády 
Erazmus Gyula, a nagy hírű bo-
tanikus születésének 130., halá-
lának 45. évfordulója alkalmá-
ból. Az emlékülésen vetődött fel 
a gondolat, hogy Váczy Kálmán 
és Bartha Sándor 1988-as köny-
vét (Nyárády Erazmus Gyula, a 
természettudós) újra közzé kel-
lene tenni. A tartalomjegyzéken 
végigtekintve sok újdonság is fel-
tűnik e könyv lapjain. Elég ezek 
közül a Nyárady időszerűsége cí-
mű fejezetet említeni, amely bi-
zonyítja, hogy Nyárády Erazmus 
Gyula munkásságát ma is elis-
merik, és az általa jelzett irá-
nyokban tovább kutatnak. A bota-
nika szakterületén dolgozó kuta-
tókon kívül a könyv igen hasz nos 

lehet a biológia–környezettudo-
mány és az agrár szakos egyete-
mi hallgatók számára is. De min-
denkinek ajánlott, akit vonz a 
ter mészet, hiszen Nyárády Eraz-
mus Gyula európai jelentőségű, 
elismert botanikusként igen so-
kat tett e minket körülölelő csoda 
elmélyültebb megismeréséért.

E-MIL írótábor Árkoson

Majoros Rita az MTVA műsorkészítője Kaposvárról igazolt 
másfél éve a Petőfi Rádió csapatába. A hallgatók a Petőfi 
Összes hétköznap délutáni adásaiban, vasárnap pedig a 
Dalra Magyarban találkozhatnak vele műsorvezetőként.

Kezdődik az évad Nagyváradon

Őszi börze Marosvásárhelyen

A Kriterion Kiadó újdonsága

Sikeres tanévet!

MAKKAY JÓZSEF

Idén a szokásosnál korábban, szeptember 
11-én rajtol az új, 2017–2018-as tanév. Az áru-
házak zsúfolásig teltek tanévkezdésre kínált 
árukkal, különböző minőségben és árban már minden megvásárol-
ható. Rossz a helyzet az állami támogatással kínált tankönyvpiacon, 
ahol idén is nagy a hiány: bizonyos osztályok alig jutnak új könyvek-
hez, a tanárok pedig törhetik a fejüket, miből tanítsanak, ha már az 
alternatív taneszközök is tiltó listára kerültek.
A szokásos gondok ellenére azonban a tanév elkezdődik, és sok gye-
rek számára ez az örömforrás. Nyári élményekkel feltöltődve és ki-
pihenve itt az új kezdet sok bizakodással és ígérettel. Felnőttként is 
legszívesebben ezekre az élményekre emlékszünk, öröm tehát néz-
ni, hogy gyerekeink miként lendülnek neki. Tudatosítsuk bennük, 
hogy az előző nemzedékek lehetőségeihez mérten számukra lénye-
gesen több esély adatik, és elsősorban rajtuk múlik, miként élnek 
ezzel. Ehhez kívánok minden érintett számára sikeres tanévet.

Jövő heti lapszámunkból

Erdély-szerte egymást érik a magyar napok és a különböző feszti-
válok. Már nemcsak a városok, hanem a községek is évi rendszeres-
séggel tömegrendezvényeket hoznak tető alá. Oknyomozó írásunk-
ban annak jártunk utána, hogy a magyar rendezvények mennyire 
vonzóak az erdélyi magyar vállalkozók számára, a helyi elöljárók mi-
lyen arányban támaszkodnak magyarországi közalapítványok pályá-
zataira, illetve milyen arányban próbálják helyi szinten összegyűjteni 
a közönség számára ingyenes rendezvények költségeit.

III. Gyergyószéki 
Unitárius Napok
Szeptember 9-én és 10-én ren-
dezik  a Gyergyószéki Unitári-
us Napokat, amely idén a har-
madik kiírásához ért. A ren-
dezvény célja az, hogy össze-
gyűjtse, egy helyre toborozza a 
szórványokban és az anyaegy-
házközségben élő unitáruso-
kat. Közvetett célja megszólíta-
ni azokat a környéken élő uni-
táriusokat, akik még nem tagjai 
a gyülekezetnek. A szervezők 
fontosnak tartják, hogy legyen 
egy alkalom, amikor a környé-
ken élő unitáriusok találkozhat-
nak, egymás gondolata, jelenlé-
te, szeretete által épülhetnek. 
A szórakozáson és kikapcsoló-
dáson túl szeretnének közössé-
gi élményt nyújtani híveiknek, 
megéreztetve velük a közösség-
be tartozás jóleső, életboldogí-
tó érzését.

Jégkorszak
a múzeumban
Október 7-ig még látogatható a 
Marosvásárhelyi Természettu-
dományi Múzeumban a Maros 
Megyei Múzeum és a budapes-
ti Természettudományi Múzeum 
izgalmas kiállítása, amely a föld 
utolsó jégkorszakába vezeti az 
érdeklődőket. Újra találkozhat-
nak a jégkorszak következtében 
kihalt, de jól ismert állatfajok-
kal (életnagyságú rekonstruk-
ciók, csontvázak), amelyeket az 
eredeti élőhelyükre emlékezte-
tő környezetbe helyeztek. Megte-
kinthető egy mamutfióka, kard-
fogú tigris, hiéna, barlangi hié-
na, pézsmatulok és egy giganti-
kus gliptodon. A fent említett lát-
ványosságok mellett a kiállítást 
különféle médiaeszközök gazda-
gítják, amelyek a korabeli klímá-
ról, illetve az akkori állatok életé-
ről tartalmaznak információkat.

Újra itt az ősz, ideje felkészülni a 
hidegre. Sok-sok kinőtt és meg-
unt ruha, cipő, játék, könyv, vala-
mint kézműves termék vár gaz-
dájára a Sapientia marosvásár-

helyi karának kampuszában. 
A börze 15 órakor kezdődik. Vá-
sárlóknak a belépés ingyenes. 
A rendezvény ideje alatt a kiseb-
beknek játszósarok működik.




