
Elsőként a 25 éve történt című 
műsort szemeltem ki. Ez a soro-
zat közel áll a szívemhez, mert 
meggyőződésem, hogy negyed-
század távlatából, az érzelme-
ket és az elfogultságot félreté-
ve, tárgyilagosan tekinthetünk 
vissza az elmúlt évtizedek ese-
ményeire.  A hétfői rész a kör-
nyező, közép-európai országok 
történetét taglalja a rendszer-
változtatás után néhány évvel 
(Kossuth Rádió, 16.10).

Kedden – és általában min-
den este – az M1 esti Híradóját 
(20.30) ajánlom. A politika iránt 
érdeklődőknek és a „hírfüggők-
nek” egyaránt kihagyhatatlan. 
Az M1 azonban nem csak hí-
rekben erős, olyan a hírfolya-
mot színesítő magazinokat is 
kínál, mint a természetvédelem 
és a fenntartható fejlődés kér-
déseivel foglalkozó Kék bolygó 
(14.35) valamint a tudományos 

újdonságokat és felfedezéseket 
bemutató Minden tudás (20.05). 

Szerda estére Cseke Esz-
ter és S. Takács András izgal-
mas sorozatát, az On The Spot: 
9 hónap alatt a Föld körült vá-
lasztom. Ez a tehetséges pá-
ros új színt hozott a magyar 
dokumentumtelevíziózásba (Du-
na Tv, 23.30).

Csütörtök reggel ébredjünk 
frissen a Petőfi Rádió Talpra 
magyar műsorával!

Péntek délutánra a Minden-
ki akadémiáját választom az 
M5 csatornán. Ebben a mű-
sorban magyar tudósok, felta-
lálók „standup”-olnak. Érthe-
tő, hogy kicsit szokatlan, fur-
csa számukra még a műfaj, de 
nagy örömmel vállalják a sze-
replést. (17.30).

Szombat reggel a kisgyerme-
kes családoknak a reklámmen-
tes M2 sorozatai nyújthatnak 

színvonalas időtöltést. Estén-
ként nagyon várja a két kisfiam 
a mesét, amit én olvasok nekik. 
Leginkább hétvégén szoktak te-
levíziót nézni–egyik nagy ked-
vencük a Rejtélyek a Tesz-vesz 
városban, emellett rajonganak 
a dínós mesefilmekért is (8.35). 

Vasárnap estére klasszikus 
mozit ajánlok: 1947-ből a Vala-
hol Európábant. Története a má-
sodik világháború  idejére nyú-
lik vissza, szereplői árva, ma-
gukra maradt gyerekek, akik 
bandába verődve kóborolnak 
(Duna Tv, 22.00).

Mucsányi Marianna heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat
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A Cigányszerelem című nagy-
sikerű Lehár-operettel kezdi a 
2017–2018-as évadot a Kolozsvá-

ri Magyar Opera. A produkcióra 
szeptember 16-án szombaton 18 
órától kerül sor az opera nagy-

termében. Karmester Kulcsár 
Szabolcs; rendező Bori Tamás. A 
produkció művészi üzenetét ille-
tően Bori Tamás, az előadás ko-
lozsvári rendezője hangsúlyoz-
ta: ,,nekem nem a különbözősé-
geinket kell keresnem, és az ab-
ból fakadó súrlódásokat feltupí-
roznom, hanem a különbözősé-
gek sokszínűségének kell tud-
nom vagy megtanulnom örülni, 
és a hasonlóságokat ebben hi-
dakként megtalálnom”.

Cigányszerelemmel nyit a kolozsvári opera

Mucsányi Marianna a Kossuth Rádió csatornaigazga-
tója. Újságíróként kezdte pályafutását, később a média 
minden ágában kipróbálhatta magát: egyaránt készí-
tett rádió és televízió-műsorokat. Kiemelt fontosságú-
nak vallja a leghallgatottabb magyar nyelvű rádióadó 
közszolgálati értékeinek és piacvezető szerepének meg-
őrzését, emellett műsorainak folyamatos megújulását.

XI. Teleki Samu Emlék- és Teljesítménytúra

Klasszikus kortársak – kortárs klasszikusok
– a temesvári magyar színház új évadja 

Amatőr 
színjátszófesztivál

Koncert
a négyzeten

NÁNÓ CSABA

Ezúttal egy októberi esemény-
re hívnám fel a figyelmet. No-
ha addig van még egy hónap, 
a várható nagy érdeklődés mi-
att  már most érdemes be-
szerezni a jegyeket. Emléke-
zetem szerint hasonló kon-
cert még nem volt Kolozsvá-
ron, ezért is várható, hogy rá-
harapnak a rajongók. A szerve-
zők ugyanis egy román és egy 
magyar rockegyüttest hívtak 
ugyanarra a színpadra október 
7-én, a város új sportcsarnoká-
ban. Bár nagyon ritkán nézek 
román filmet és még ritkábban 
hallgatom a román zenét, elis-
merem, hogy a mostani meg-
hívott, a Holograf együttes re-
mekül teszi dolgát. A másik fel-
lépőt, a Miskolcról indult EDDA 
zenekart be sem kell mutatni, 
rendszeresen járnak vissza Er-
délybe. Az ötvenen felülieknek 
álomkoncert lesz, a fiatalok 
pedig – a sok elektronikus dü-
börgés után – megtapasztal-
hatják, mi az igazi zene.  

Közeledik a Marosvásárhelyi 
Erdélyi Kárpát-Egyesület ál-
tal szervezett Teleki Samu Em-
lék- és Teljesítménytúra. A tú-
ra a Görgényi-havasok egyik 
legszebb részén halad végig: 
Szász pad, Jód-mező, Széles-te-
tő, Moica-mező, Belcsu-mező stb 
nagyon szép kilátást biztosítva a 
vidékre és a Kelemen-havasokra 
is. A résztvevők négy különböző 

hosszúságú szakasz között vá-
laszthatnak: 10, 20, 40 és 60 km-
es túrák. Idén a gyalogos túrák 
mellett biciklis útvonalat is indí-
tana 55 km-es távon. Szeptember 
23-án szombat reggel 7 órakor 
autóbusz indul Marosvásárhely-
ről Üvegcsűrre, ami este 7 órakor 
tér vissza a városba. A buszon va-
ló helyfoglalásért hívják a 0740-
157835-es telefonszámot.

Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusa és az Ipó László Alapít-
vány szervezésében Ipó Lász-
ló-emlékkiállítás nyílik szep-
tember 19-én a külképviselet 
épületében. Az érdeklődők vi-

szontláthatnak néhány közked-
velt Ipó László-alkotást, mint a 
Székely tehetség, illetve olyan 
műveket is, amelyek nem sze-
repeltek két évvel korábban a 
Bánffy-palotában.

Szeptember 21-én kerül bemu-
tatásra Görgey Gábor Wiener 
Walzer című darabja Szász Eni-
kő rendezésében. Az évadban 
ezen kívül még további öt bemu-
tató várható.

Idén sem marad el az egyre 
nagyobb nemzetközi népsze-
rűségnek örvendő Temesvári 
Eurorégiós Színházi Találko-
zó, azaz a TESZT, amit minden 
év májusának végén rendeznek 

meg a régió és Európa legizgal-
masabb színházi újításait fel-
vonultatva.

De a 2017–2018-as évad más 
kiemelkedő és ünnepi pillana-
tot is tartogat, hiszen a színház 
jövőre, 2018-ban ünnepli fennál-
lásának 65. évfordulóját, amely-
nek tiszteletére az évad végén 
ünnepi gálaműsorral készül a 
temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház társulata.

Emlékezés 1956-ra
Nagyváradon
Az 1956-os magyarországi for-
radalom és szabadságharc ha-
tására Nagyváradon megala-
kult Szabadságra Vágyó Ifjak 
Szervezetének (SZVISZ) egy-
kori tagjai, hozzátartozóik és 
egykori bajtársaik társasá-
gában pénteken, szeptember 
15-én  tartanak összejövetelt 
Nagyváradon.

A rendezvény nyi lvános 
részeként aznap 15 órától a 
Partiumi Keresztény Egyetem 
dísztermében Tőkés László eu-
rópai parlamenti képviselő kö-
szönti a megjelenteket, majd 
filmvetítésre kerül sor. Mo-
hi Sándor és Nagy Ernő film-
rendezők történelmi dokumen-
tumfilmet forgattak a SZVISZ 
egykori tagjaival. A kommu-
nista gépezet ellen szervezke-
dő fiatalok életét, magyarság-
tudatát, emberi tartását és pél-
daadását mutatják be a film ké-
szítői. A vetítés után az egykori 
elítéltek emléklapokat vesznek 
át a magyarországi Corvin közi 
’56-os szervezettől.

A szervezők minden érdek-
lődőt szeretettel várnak a film-
bemutatóra: a Szabadságra Vá-
gyó Ifjak Szervezetének egyko-
ri tagjai, a nagyváradi képvise-
lői iroda, valamint a Magyar Pol-
gári Egyesület.

A Magyarfenesen szervezett 
II. Erdélyi Amatőr Színjátszó-
fesztivál programja:

Szeptember 15., péntek:
19 óra:  Kövendi Nőszövetség.
Cabaretes charleston zenés-
táncos produkció
Szenes Andor: A szenesember 
– kabaré
Nóti Károly: Majd a Jegenye
– bohózat
Meglepetés: Szinkronúszás
20 óra: szilágybagosi amatőr 
színjátszó társulat
Vaszari Gábor: Bözsike mindent 
elintéz – bohózat
Horváth Péter: Bendegúz iskolá-
ba megy – bohózat
Zágon István: A nyuszi
– bohózat
Cziczó Attila: Pável kalandjai
– mesejáték
 
Szeptember 16., szombat:
17 óra:  Bodor Péter Színkör 
(Erdőszentgyörgy):
Sípos László: Egy családos tör-
ténet, avagy egy eklektikus me-
lodráma a család intézményéről 
– tragikomédia
18 óra: Játékakadémia felnőt-
teknek (Szilágysomlyó):
Vaszary Gábor: Bözsike elinté-
zi – kabaré
Walter Béla: Mellékhatás
– kabaré
Ihos József: Kerítésfestés
– kabaré
Szabó Imre: Adóbevallás
– kabaré
19.30:  Dicsőszentmártoni
népszínház:
Molière: A fösvény – vígjáték
 
Szeptember 17., vasárnap:
17 óra:  Marosvécsi Színjátszó 
Csoport
Nóti Károly: Az albérlő
– bohózat 
Nóti Károly: Pesti jósda
– bohózat
Nóti Károly: A festő – bohózat
Szenes Andor: A szenesember 
– bohózat
18 óra: Héjuska – magyarfene-
si gyerek színjátszó csoport:
Örkény István: Egypercesek
18.15:  Magyarfenesi Stúdió-
színpad:
Egressy Zoltán: Portugál
– dráma

Évadkezdés 
Sepsiszentgyörgyön
A Tamási Áron Színház társu-
lata augusztus 21-én tartotta 
évadnyitó gyűlését, és azóta Ta-
mási Áron 120. születésnapjá-
nak a megünneplésére, illetve 
az első bemutatóra, az Alice cí-
mű előadás előkészületeire fó-
kuszál Bocsárdi László irányí-
tásával a sZempöl együttessel 
közösen.

Az idei évadban is úgy alakí-
tották a tervet, hogy ígéretes, a 
társulat és a közönség számá-
ra eddig még ismeretlen új han-
gok, valamint kiforrott, sajátos 
rendezői formanyelvek is teret 
nyerjenek. Az öt bemutató mel-
lett továbbra is műsoron ma-
radnak az elmúlt évadok fontos 
előadásai.

Ipó László-emlékkiállítás Kolozsváron




