
Hétfőn és minden hétköznap a 
Muzsikáló délutánt hallgatom 
az autóban hazafelé. A klasz-
szikus zeneműveket szelle-
mes magyarázatokkal látják 
el a műsorvezetők, emellett az 
érdekesnek ígérkező, aktuális 
kulturális eseményekre is fel-
hívják a figyelmet (Bartók Rá-
dió, 16.06). Este a férjemmel 
együtt gyakran nézzük a Sport-
7főt. Ebben a magazinműsor-
ban a legérdekesebbek a ven-
dégek. Egy-egy világverseny-
hez kapcsolódva a legkülönbö-
zőbb sportágak képviselőit hív-
ják meg beszélgetni (M4, 19.45).

Azért, hogy mesésen induljon 
a kedd, amikor tehetjük, kislá-
nyommal együtt megnézzük 
egykori kedvenc rajzfilmsoro-
zataimat: a Vízipók-Csodapókot, 
a Magyar népmeséket vagy a 
Pityke őrmestert (M2, 12.15, 
12.20, 12.35).

Szerda estére Cseke Eszter 
és S. Takács András On the Spot 
– Az ellenség gyermekei című 
dokumentumfilm-sorozatának 
első részét választom (Duna Tv, 

23.25). Csütörtök estére a Bagi 
Nacsa Show kínál felhőtlen szó-
rakozást mindenkinek. Meg-
újult formában, sok-sok poén-
nal jelentkezik a két házigazda, 
Bagi Iván és Nacsa Olivér, a Du-
nán. A velük töltött óra a hétvé-
gére készülődés hangulatát te-
szi még derűsebbé (22.00).

A péntek esti televíziós kíná-
latból kiemelkedik az 1961-es 
Két félidő a pokolban című ma-

gyar játékfilm Sinkovits Imre, 
Garas Dezső és Szendrő József 
főszereplésével. A filmet a száz 
éve született háromszoros Kos-
suth-díjas Fábri Zoltán rendezte 
(Duna Tv, 23.05).

Családom apraja-nagyja fut-
ballrajongó, jómagam is gyak-
ran és örömmel látogatok ki a 
meccsekre. Egyértelmű, hogy a 
szombat délután a Fradi–Újpest 
rangadó mérkőzésé. Kihagyha-
tatlan a futballvilág számára az 
NB1 legfontosabb, legnagyobb 
hírű és legtöbb nézőt-hallgatót 
vonzó meccse! (M4, 16.30). Es-
ti moziként a komoly etikai kér-
déseket felvető Erin Brocovich 
– Zűrös természet című ame-
rikai filmdrámát ajánlom Julia 
Roberts főszereplésével (Duna 
Tv, 22.35).

A vasárnap reggeli Isten ke-
zében Luther és a reformáció 
örökségének jár utána. Luther 
Lipcsében folytatta azt a dispu-
tát, amely után egyértelműen a 
hitújítás útjára lépett. Johann 
Sebastian Bach huszonhét éven 
keresztül volt a város zeneigaz-
gatója, egyben a híres Tamás-
templom karnagya (Duna Tv, 
9.45). Este nem érdemes elmu-
lasztani a gyönyörű képeket fel-
vonultató, Az utolsó császár cí-
mű francia–olasz–angol kop-
rodukciót Bernardo Bertolucci 
rendezésében (M5, 22.10).

Sasvári-Merza Krisztina heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Amire felesküdtünk Isten 
s ember előtt címmel szervez 
politikatörténeti konferenciát, 
amelyet a Kolozsvári Nyilatko-
zat huszonöt éves évfordulójá-
nak alkalmával rendeznek. Az 
öt évvel ezelőtt – a 20 éves év-
forduló alkalmával – is meg-
tartott eseményt idén október 
13-án (pénteken) 16 órától a ko-
lozsvári Magyar Unitárius Egy-
ház imatermében (Kossuth La-
jos/1989. december 21. utca 9. 
szám) tartják.

Az 1992. október 25-én a ko-
lozsvári Szent Mihály-temp-
lomban az akkori egységes ér-
dekvédelmi szövetség elfogad-
ta és felesküdött a Kolozsvári 
Nyilatkozatra, amely az erdé-
lyi magyar nemzeti közösség 
önrendelkezésének ügyét tart-

ja szem előtt. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács mindmá-
ig a belső önrendelkezés révén 
elérhető autonómia megterem-
tésében és a nyilatkozat jogér-
vényességében hisz, így szük-
ségesnek tartja a történelmileg 
is jelentős eskütételre való meg-
emlékezést.

Az eseményt Sándor Krisz-
tina, az EMNT ügyvezető elnö-
ke nyitja meg, ezt követően pe-
dig előadássorozattal folytató-
dik a délután. Szőcs Géza mi-
niszterelnöki megbízott Az Or-
szágos Elnökség szerepe a Ko-
lozsvári Nyilatkozat eszmei 
előkészítésében címmel nyitja 
meg az előadások sorát. Őt kö-
vetően Tőkés László, az EMNT 
elnöke a politikai asszimilá-
ció helyzetéről tart előadást. Az 
1992-es nyilatkozat szövegének 

alakulásáról Bodó Barna po-
litológus beszél majd, Borbély 
Zsolt Attila, az EMNT alelnö-
ke pedig a Kolozsvári Nyilatko-
zat elleni balliberális sajtóhá-
borút ismerteti. Az autonómia-
törekvés melletti következetes 
kiállásról Kónya-Hamar Sán-
dor fog beszélni, rövid szünetet 
követően a néppárt képviseleté-
ben Szilágyi Zsolt elnök az au-
tonómiaharc helyzetéről, Toró 
T. Tibor ügyvezető elnök pe-
dig a nyilatkozat szellemiségé-
ről tart előadást. Katona Ádám, 
az RMDSZ autonómiaért har-
coló utolsó tagjaként szólal fel. 
Az előadásokat a Székely Nem-
zeti Tanács elnöke, Izsák Ba-
lázs A Kolozsvári Nyilatkozat 
céljai és a Székely Nemzeti Ta-
nács autonómiaharca című be-
széde zárja.

25 éves a Kolozsvári Nyilatkozat
Ami a humor 
mögött van

NÁNÓ CSABA

Ha élne, kilencvenéves len-
ne Bajor Andor író, költő, hu-
morista, aki 1927. szeptem-
ber 30-án született Nagyvá-
radon. A kerek évforduló je-
gyében jelent meg a Polis 
Könyvkiadó Emlékezet-soro-
zatában a Főúr, írja a többi-
hez című kötet. Bajor hosszú 
évtizedeket töltött Kolozsvá-
rott, talán nem volt abban az 
időben valamit magára adó 
magyar városlakó, aki ne is-
merte volna fel az utcán jel-
legzetes tartását, lépteit. Fő-
leg az Utunkban, de egyéb 
kiadványokban, kötetekben 
megjelent írásait kicsitől na-
gyig szinte mindenki olvasta, 
ám magát az Embert már ke-
vesebben ismerhették. Ezért 
is hiánypótló a most megje-
lent kötet, amely Bajor írá-
sai mellett kortársak vissza-
emlékezéseit, korabeli cikke-
ket, kritikákat és sok egyéb 
írást tartalmaz. Alig ismert 
dolgok kerülnek évtizedek 
után felszínre, így példá-
ul kiderül, hogy színműve, a 
Szürke délután, miért bukott 
meg a hetvenes évek végén 
Nagyváradon Szabó József 
„Ódzsa” rendezésében, majd 
Kolozsvárott is Harag György 
színrevitelében. De sok más 
érdekességet is tartalmaz a 
Dávid Gyula irodalomtörté-
nész és az író özvegye, Bajor 
Ella által összeállított kötet, 
amelyet szívből ajánlunk az 
olvasók fegyelmébe.

A Forrásközpont 
fényképkiállításai
A kibédi kultúrotthonban októ-
ber 12-én csütörtökön 17 óra-
kor nyitják meg a Kibédi hétköz-
napok című fényképkiállítást. 
A 2016-ban szervezett Orbán 
Balázs nyomdokán elnevezésű 
dokumentarista fotótábor váloga-
tott képanyaga a Maros megyei 
Kibéd település hétköznapjai-
ba nyújt betekintést. A kiállítást 
Róth András Lajos nyitja meg, a 
székelyudvarhelyi Tudományos 
Könyvtár őre. Fellépnek a kibédi 
Mátyus István Általános Isko-
la diákjai verses összeállítással.

Szintén október 12-től novem-
ber végéig lehet megtekinteni 
Szovátán a Teleki Oktatási Köz-
pontban a Lövétei hétköznapok 
című fotótárlatot. A Másfél évti-
zed képesszenciája című jubi-
leumi fényképkiállítás megnyi-
tója pedig október 13-án, pénte-
ken 18 órakor lesz a Maros Me-
gyei Múzeum várbeli kiállítóter-
mében, a VIII. Székelyföld Napok 
keretén belül. A 2002 óta szerve-
zett Orbán Balázs nevével fémjel-
zett dokumentarista fotótáborok 
anyagából 40 felvételt lehet meg-
tekinteni, amelyeknek egy ré-
szét hazai és nemzetközi verse-
nyeken is díjazták. A nagymére-
tű képek a Hargita megyei vidé-
ki települések 21. század eleji va-
lóságából, a mindennapok han-
gulatából nyújtanak ízelítőt. A ki-
állítást Róth András Lajos nyitja 
meg. Népdalokat énekel Fábián 
Katalin, az udvarhelyszéki nép-
dalvetélkedők nyertese.

Idén Nagyváradon találkozik 
az öt erdélyi hivatásos együt-
tes éves szakmai összejövete-

lén, az Erdélyi Magyar Hivatá-
sos Néptáncegyüttesek Talál-
kozóján. Az október 12-15. kö-

zött lezajló rendezvény színes 
programot ígér a nézőknek is.

A csíkszeredai Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes ok-
tóber 14-én délelőtt 11 órától si-
keres mesés táncjátékát, a Pöt-
töm Palkót mutatja be a nagy-
váradi közönségnek. Főszerep-
ben Antal Adorján, a Fölszál-
lott a páva 2015-ös szóló és pá-
ros tánc kategória győztese. 
Rendező-koreográfus Ivácson 
László, dramaturg Fazakas Mi-
si, zenei szerkesztő Fazakas 
Levente.

Október 15-én a közös gála-
műsoron a csíkszeredai társu-
lat részletet mutat be Hegyen 
innen–hegyen túl című műso-
rából. Közreműködik Mihó At-
tila és zenésztársai.

Az Udvarhely Néptáncműhely 
október 16-án 19 órától Kolozs-
váron, a Diákművelődési Ház-
ban mutatja be az Apám tánca 
című előadását. Rendező, kore-
ográfus: Könczei Árpád m.v. Az 

Apám tánca egy szimbolikus 
apai örökséget, a pontozót, ezt a 
méltán híres és virtuóz közép-
erdélyi férfitáncot emeli a kö-
zéppontba. Az előadás népze-
néből és néptáncból építkezik.

Erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek találkozója

Sasvári-Merza Krisztina a Duna Médiaszolgáltató Zrt. 
szerkesztője; több mint egy évtizede dolgozik a közmé-
diában. Szerkesztő-riporterként kezdetben az Arany-
füst hagyomány- és értékőrző műsort, később a Napi mo-
zaik információs magazint készítette. Az élsportban is 
letette névjegyét: szinkronúszásban kétszer is képvisel-
te hazánkat Európa-bajnokságon.

Újabb drámaosztály indul a sepsiszentgyörgyi 
Plugor Sándor Művészeti Líceumban
Az Osonó Színházműhely társulatvezető-rendezője, Fazakas Misi 
által 2000-ben alapított és vezetett, Románia egyetlen magyar 
nyelvű, akkreditált drámatagozata a következő tanévtől újabb ki-
lencedikes színészosztályt indít. A felvételire májusban kerül sor, 
de már most elkezdődnek a rendszeres felkészítők.
A drámaosztály komplex szakmai képzés, amely a szakmai kér-
déseken túl magába foglalja a tizenévesek személyiségének 
fejlesztését olyan szaktantárgyak által, mint színészmesterség, 
improvizáció, beszédtechnika, művészi beszéd, színpadi moz-
gás, retorika, társasági tánc, kontakttánc, bábképzés, újság-
írás, filmművészet, színháztörténet, pályázatírás és színház-
esztétika. A szaktantárgyakat szakképzett tanárok és színész-
pedagógusok tanítják. Érdeklődni a 0740-578725-ös telefon-
számon lehet.

Apám tánca Kolozsváron
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