
Farkas-Gregóczki Rita 
másfél évvel ezelőtt kezd-
te pályafutását a közmé-
diában. Jelenleg szerkesz-
tőként tevékenykedik a 
Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. Vallási Fő-
szerkesztőségén. Emellett 
három gyermek büszke 
édesanyja.

Hétfőre a Jamie 30 perces kajáit 
választottam a Duna kínálatából. 
Szeretek főzni és így a főzőmű-
sorok is közel állnak a szívem-
hez. Sok praktikus tanácsot és 
ötletet merítek belőlük. Fontos a 
rendelkezésre álló időt a család-
dal minél hatékonyabban eltölte-
ni, ezért is örömmel tanulok min-
dig új konyhai praktikákat (13.50).

Nyolc- öt- és hároméves gyer-
mekeim hétköznap esténként kí-
váncsian várják a Mickey egér 
játszótere rajzfilmsorozatot. Ez 
a műsor fellazítja a megszokott, 
műfaj adta kereteket. A rajzfilm-
figurák megszólítják, és sok min-
denre oktatják a kis nézőket. Így 
velük együtt játszva és tanulva, 
passzív szemlélőből aktív része-
seivé válnak a meséknek (M2, 
19.00). Leggyakrabban estén-
ként jut időm a televízió képer-
nyője elé ülni. Ilyenkor örömmel 
választom a beszélgetős műso-
rokat, elsősorban a Ridikül esti 
ismétlését. Dióssy Klári műsor-
vezető érdekesebbnél érdeke-

sebb témákat tálal vendégei elé 
(kedd, 23.35).

Szerdán délután szívből aján-
lom a Tebenned bíztunk eleitől 
fogva című református egyházi 
félórát. Ebben a műsorban meg-
határozó a szerkesztő-műsorve-
zető, Fekete Ágnes személyisége, 
és a mód, ahogy személyessé te-
szi az elhangzó gondolatokat. El-
sősorban azoknak ajánlom, aki-
nek a hétköznapi életben felhasz-
nálható lelki táplálékra van szük-
ségük, vagyis mindenkinek (Kos-
suth Rádió,14.30). Késő este vetí-
tik a kitűnő filmes páros – Cseke 
Eszter és S. Takács András – On 
The Spot: Az ellenség gyermekei 
sorozat aktuális epizódját. Ezek 
a dokumentumfilmek különös 
sorsokat villantanak fel, távoli, 
de nagyon is emberi történeteket 
mesélnek (Duna Tv, 23.20). 

Csütörtök délután 15.10-től Az 
én váram–Lakáskultúra min-
denkinek felüdülésként hat rám 

és ugyancsak jó ötleteket ad la-
kókörnyezetünk megújításához. 
Izgalmas aspektus, hogy ven-
dégként kukkanthatunk be elis-
mert művészek, hírességek ott-
honába. Itt a sztorizás kihagyha-
tatlan kelléke a vendéglátásnak. 
Esti filmként az Édes november 
című amerikai mozit javaslom 
Charlize Theron, egyik nagy ked-
vencem főszereplésével. Több-
ször láttam már, mégis mindig jó 
újranézni ezt az édesbús történe-
tet (Duna Tv, 23.00).

A pénteki kínálatból a Másfél-
millió lépés Magyarországon – 
32 év múlva ragadta meg a figyel-
memet. Rockenbauer Pálék csa-
pata 1979 nyarán járta be az Or-
szágos Kéktúra útvonalát. 32 év-
vel később, 2011-ben új csapat  
teszi meg ugyanazt az útvona-
lat , feltárva, hogy mi minden vál-
tozott azóta. A műsor olyan te-
lepülésekre is felhívja a figyel-
met, amelyekre érdemes elláto-
gatni, de még kevésbé ismertek 
(M5, 13.00).

Szombaton 12.30-tól vetítik az 
őshazát felkereső Julianus barát 
viszontagságait bemutató filmet. 
A megindító és felemelő történet 
gyermekkorom egyik meghatá-
rozó élménye volt.

Vasárnap kora reggel a Gaszt-
roangyallal ébredünk. A különö-
sen szép tájak és a helyi érdekes-
ségek adják a műsor egyedi za-
matát (Duna Tv, 7.45).

Farkas-Gregóczki Rita heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat
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A Magyar Nyelv Napján novem-
ber 13-án Nagybányára látogat 
Berecz András. Félbevágott pi-
pafüst című előadását a nagy-
bányai bábszínházban tekint-

hetik meg az érdeklődők 18 órá-
tól. Belépőjegyek a Teleki Ma-
gyar Házban vásárolhatók 20 le-
jes áron. Az előadás kisgyerme-
keknek nem ajánlott!

Az évad harmadik és negyedik 
bemutatóján dolgoznak a Puck 
Bábszínház alkotói. A társulat 
Szé kely ud var he lyen és Gyer-
gyó szent mikló son vendégsze-
repel. Folytatódnak a gyerme-
keknek szóló foglalkozások és 
a felnőtteknek szervezett kon-
ferenciák. Természetesen nem 
maradnak el a szombati előadá-
sok sem. November 11-én Joan 
Miró és Mozart alkotásait be-
mutató Mimorózart van prog-
ramra tűzve. Az előadás elnyer-
te az október elején Nagyvá-
radon megrendezett Fux Fesz-
tiválon a legjobb látvány és a 
gyermekzsűri díját. Rendező-

je Palocsay Kisó Kata, a fellépő 
színészek pedig László Réka, 
Okos Attila Ákos és Urmánczi 
Jenő. A nonverbális előadás 4 
éven felülieknek ajánlott.

Az Én vagyok Pinokkió című 
előadás november 18-án szom-
baton 11 órától lesz látható. 
A tanulságos történetet Călin 
Mocanu rendezte, a bábokat és 
a díszletet az országszerte elis-
mert Sandu Marian tervezte, a 
bábokat és mesefigurákat Giriti 
Réka, Lanstyák Ildikó, Lász-
ló Réka, Patka Ildikó, Domokos 
Szabolcs, Okos Attila Ákos és 
Urmánczi Jenő keltik életre. Al-
só korhatár: 4 év.

Berecz András Nagybányán
A fuldokló jelkép 

megmentése

KÁDÁR HANGA

Hol volt, hol nem volt ezen a 
mostoha világon zöld emelke-
dők tövében, fehér falacskák-
ból, piros tetőkből álló, végte-
lenül békés falu, ahol magyar, 
román, katolikus, ortodox és 
szombatos barátságos szom-
szédságban élt egymás mel-
lett. Mígnem egy nap az ország 
zsarnok királya úgy döntött, 
hogy a falu helyére víztározót 
építtet, bár az ok máig nem vi-
lágos. A falu lakói egyik napról 
a másikra szekerekre pakoltak, 
más otthont kerestek, miután 
végignézték, hogyan lepi el a 
víz az udvart és a kedvenc szo-
bát. Amíg le nem dőlt, az isten-
háza vízből kikandikáló tornya 
és a szél által néha megszólal-
tatott harangja árulkodott a né-
hai településről. Bözöd újfalu a 
romániai falurombolás jelkép-
évé vált, a mindent elnyelt víz 
azonban könnyen elfeledteti a 
jövővel a kommunizmus szá-
mos gyarlóságának egyikét. Ha 
emlékeztetni akarjuk az új ge-
nerációkat, adományozhatunk 
a Bözöd újfaluért Egyesület-
nek és az erdőszentgyörgyi ön-
kormányzatnak, hogy vissza-
állíthassák a néhai római ka-
tolikus templomot. A felajánlá-
sokat euróban az RO73 BTRL 
EURC RT02 5753 3801-es, fo-
rintban a RO86 BTRL HUFC 
RT02 5753 3801-es, illetve lej-
ben a RO26 BTRL RONC RT02 
5753 3801-es bankszámlaszá-
mokra várják.

A szervezők szeretettel várnak 
minden érdeklődőt a szomba-
ton november 11-én az erdő-
s zentgyörgyi Rhédey-kastély 
udvarán megszervezett Már-

ton Napi Vigadalomra, ahol a 
helyi termékek vására mel-
lett kézműves tevékenység, 
néptáncelőadás és számos más 
program várja a látogatókat.

A Harmonia Cordis Egyesület 
idén november 9–12. között szer-
vezi meg a 7. Novum Generatio 
Nemzetközi Gitárnapokat Ko-
lozsváron. A sétatéri Kaszinó-
ban fellép többek között Raisa 
Mihai, duo Orosz Dávid Gergő 
& Tudor Gliga, a magyarorszá-

gi Venti Chiavi Guitar Trio, duo 
Melis, Gabriel Bianco Francia-
országból, és sokan mások. No-
vember 12-én, vasárnap 11 órától 
a Gheorghe Dima Zeneakadémi-
án dr. Ecaterina Banciu Kulturá-
lis áthatások a XX. század elején 
címmel tart előadást.

A Lajtha László Alapítvány ne-
gyedik alkalommal rendezi meg 
november 11-én a székelyföldi 
legényesversenyt Sepsiszent-
györgyön. A vetélkedőt a XXIX. 
Népzene- és néptánctalálkozó 
programjában szervezik. Az ala-
pítvány továbbra is nevelő sze-
repet vállal fel a rendezvénnyel, 
biztosítva a lelkes, a hagyomá-
nyos népi kultúra iránt fogékony 
fiatalok képzését, motivációt és 
szakmai visszaigazolást nyújt-
va számukra. Erdélyben ugyan-
is továbbra sem létezik intéz-
ményes néptáncoktatás, aho-
gyan a szakmai fórumok is kor-
látozottak.

A vetélkedő két részből áll. Az 
első részben a versenyzőknek 
egy kötelezően megadott táncfo-
lyamatot kell bemutatniuk, a má-
sodik részben pedig szabadon 
építkezhetnek a megadott tájegy-
ség motívumaiból. A legényes ka-
tegóriában idén a vistai legényes, 
ezen belül pedig Mátyás István 
„Mundruc” legényese a kötelező 
táncanyag, a szabad táncok ver-
senyében pedig a kalotaszegi le-
gényes motívumkincseiből lehet 

építkezni, de a versenyző „saját” 
legényesét is bemutathatja. 

A páros tánc kategóriában a 
szu csági csárdás és „ropogós”
(szapora) a kötelező táncanyag, 
Újvári Samu és Újvári Anna 
szu csági adatközlők páros tán-
ca, mely folyamatot a sep si 
szentgyörgyi népzene- és nép-
tánc találkozókon készített gyűj-
tésekből válogatták a szervezők.

Az Erdélyi Magyar Írók Ligá-
ja (E-MIL) 2017. november 9–10-
én felolvasásokat tart négy 

hely színen Nagyvára don, Bánf fy-
hunyadon, Kézdivásárhelyen és 
Szamosújváron.

A Kodolányi János Főiskola tan-
székvezető tanára, dr. Vizi Lász-
ló Tamás történész, jogász elő-
adásokat tart Erdélyben az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács szer-
vezésében. Az előadások számos 
témát feldolgoznak: szó lesz a 
trianoni kérdéskörről, a nemzeti 
összetartozásról, de Bánffy Mik-
lós munkásságáról is. Az előadá-
sok ingyenesek, minden érdek-
lődőt szeretettel várnak a szer-

vezők az alábbi településeken és 
helyszíneken: november 9., csü-
törtök 18 óra – Sepsiszentgyörgy, 
Sugás vendéglő, az előadás címe: 
Egy erdélyi arisztokrata a ma-
gyar külügyek élén – Bánffy Mik-
lós; november 10. péntek, 17 óra 
– Székelyudvarhely, Művelődé-
si Ház, az előadás címe: A sérel-
mi politizálástól a nemzeti ösz-
szetartozásig – könyvbemutató 
és előadás.

Vigadalom a kastélyban

VII. Novum Generatio Nemzetközi Gitárnapok

Néptáncos vetélkedő Sepsiszentgyörgyön

Dr. Vizi László Tamás előadásai Erdélyben

Körúton az Erdélyi Magyar Írók Ligája

Gazdag november a Puck Bábszínházban




