
Diószegi László, a Martin 
György Néptáncszövetség 
elnöke életét a történész-
tudományszervezésnek és 
a néptáncnak szentelte. A 
Teleki László Alapítvány 
igazgatójaként elkötelezett 
támogatója a külhoni ma-
gyarság kulturális életé-
nek. A nézők hetente talál-
kozhatnak vele a Fölszál-
lott a páva zsűrijében.

Nem vagyok nagy mozi já-
ró, de 2003-ban nagy él-
ményt jelentett a Kontroll 

című magyar film. Az alkotás a 
kriminek és a társadalmi kriti-
kának, valamint a magyar való-
ságnak egy kitűnő ötvözete (hét-
fő, Duna Tv, 22.25).

Talán azért is szeretem a Ha-
tárok nélkült, mivel adásidejében 
általában autóban ülök, így nyu-
godtan hallgathatom. Mind ci-
vil foglalkozásomban, mind pe-
dig a néptáncban a határon tú-
li magyarsághoz, a külhoni épí-
tett örökség gondozásához kö-
tődtem, így nagyon közel állnak 
a szívemhez a Kárpát-medencé-
ben történtek (kedd, Kossuth Rá-
dió, 19.30).

Az előbbi gondolatot folytatja a 
Szerelmes földrajz sorozat, ame-

lyet, ha időm engedi, mindig meg-
nézek. Még emlékszem az 1989 
előtti sötét korszakra, amikor a 
külhoni magyarságról a hivatalos 
szócsövekben egy szót sem lehe-
tett hallani, olvasni, így nagyon 
örülök, hogy napjainkban a mé-
diában a Kárpát-medencét egy-
séges területnek, múltunk szer-
ves résének tekintik (szerda, Du-
na Tv, 3.45).

A népzene méltatlanul szo-
rult háttérbe az elmúlt évtize-
dekben, a rádióban, így nagyon 
örülök, hogy egyre-másra indul-
nak új, hiányt pótló sorozatok. A 
Népzene újragombolva csütörtö-
ki szereplői közül Lovász Irént 
ismerem a kezdetek kezdete óta. 

A néprajzszakos végzettségű, 
gyönyörű hangú énekesnő ezút-
tal a Női hang című albumából 
mutat be részleteket (Bartók Rá-
dió, 13.05).

A négy elődöntő után az izgal-
mak fokozódnak a Fölszállott a 
páva első középdöntőjében, hi-
szen ekkor már a döntőbe ju-
tás a tét. Nagyon magas színvo-
nalú versenynek lehetünk tanúi, 
s megnyugvással tapasztalom a 
népi kultúra jelentős tartalékait 
(péntek, Duna Tv, 21.25).

Böjte Csaba testvér maga a 
csoda. Karizmatikus, ugyanak-
kor a földön két lábon járó egyé-
niség, aki ha világi pályára té-
vedt volna, akkor csúcsmene-
dzserként tartanák számon. A 
szerzetesnek elképesztő „anten-
nái” vannak, hogyan lehet egy in-
tézmény közösségét fejleszteni 
létszámban és tartalomban. Az 
utóbbi a fontosabb, az árvaháza-
iban felnövő gyermekek – belső 
tartásuk s hitük nyomán megáll-
ják a helyüket az életben (szom-
bat, Duna World, 20.15).

A Hotel kikelet főszerepeiben 
igazi ikonok szerepelnek. A mo-
zi 1937-ben készült, s olyan ne-
vek vitték sikerre, mint Páger An-
tal, Kabos Gyula és Turay Ida (va-
sárnap, Duna Tv, 16.00).

Diószegi László műsorajánlója
MTVA-műsorkínálat

13ERDÉLYI NAPLÓ  2017. december 7.BEHARANGOZÓ

Könyvbemutatóval és vetítés-
sel egybekötött előadás-soro-
zat keretében ismertetik Szé-
kely Árpád legújabb kötetét, az 
Erdélyi-Alpok című könyvet Er-
dély több városában. A könyv az 
Erdélyi-Alpok című három köte-
tes kiadvány első része, amely a 
Déli-Kárpátok uralkodó vonula-
tainak földrajzinév-anyagát és 

használatát vizsgálja. A gaz-
dag fotóanyaggal ellátott tanul-
mány célja, hogy olyan tárgyi-
lagos helynévanyag-vizsgála-
tot tárjon a szakma és a termé-
szetjárók elé, amely nem a nap-
jainkban divatos névtalálgatá-
son, hanem részletes terepbe-
járáson és a korabeli források 
áttanulmányozásán alapszik. 

A székelyudvarhelyi bemuta-
tóra november 23-án csütörtö-
kön 18 órától a Művelődési Ház 
koncerttermében kerül sor. Ma-
rosvásárhelyen november 28-
án kedden 18 órától mutatják 
be a kötetet a Bolyai téri Unitá-
rius templom tanácstermében. 
Sepsiszentgyörgyön december 
7-én csütörtökön 18 órára vár-

ják a könyv iránt érdeklődő-
ket a Bene-házba, a Székelyföl-
di Vadászati Kiállítás előadó-
termébe (Gróf Mikó Imre u. 11.). 
Kolozsváron az EMKE Györ-
kös Mányi Albert Emlékházá-
ban (Republicii/ Majális utca 
5/1.) december 13-án, szerdán 
18.30-tól kerül sor a könyv be-
mutatójára.

Az Ördögtérgye Néptáncegyüttes 
bemutatja a Villők s Regők című új 
műsorát, december 10-én 19 órá-
tól a Kolozsvári Diákművelődé-

si Házban. Az előadást rendezte, 
koreografálta: Imre Béla. Zenél a 
Donát zenekar. Belépőt a helyszí-
nen, előadás előtt válthatnak.

Rekordnak számít a 
kolozsvári Puck Báb-
színház történetében, 
hogy az évad negye-
dik hónapjában már a 
negyedik bemutatóra 
kerül sor. Az egér, aki 
nem ismerte a félelmet 
című előadás a Grimm 
testvérek meséjének 
bábszínházi adaptá-
ciója. Az új előadás az 
Apropo Egyesület és a 
Puck Bábszínház kop-
rodukciója. A bemutató 
december 9-én szom-
baton 11 órától lesz lát-
ható. Az előadás ren-
dezője Urmánczi Je-
nő. A Grimm testvé-
rek meséjét Demeter 
Ferencz dramatizálta. A bábokat, 
a díszletet és az előadás plakátját 
Tomos Tünde készítette. Az elő-
adás három bábszínésze Balogh 
Dorottya, László Réka, Domokos 
Szabolcs a Puck Bábszínház leg-

fiatalabb alkalmazottai, Takács 
Enikő pedig meghívott művész. 
Az előadás zenéjét Domokos Előd 
szerezte. Az előadást december 
16-án 11 órától is meg lehet nézni.

A Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház december 6–10. között szer-
vezi meg a kétévente sorra kerü-
lő téli miniévadát. Az eseménnyel 
a kolozsvári magyar színjátszás 
225. éves fennállását is ünnepli 
az intézmény. Az érdeklődők is-
mét megtekinthetik egyebek mel-
lett Csehov Ványa bácsiját Andrei 
Șerban rendezésében, könyvbe-
mutatón vehetnek részt, láthat-

ják Roger Vitrac Viktor, avagy a 
gyermekuralom című művét, me-
lyet Silviu Purcărete rendezett. 
A könnyű dolgok súlya címmel 
Báthori Csaba József Attila-díjas 
költő estjére kerül sor, de látható 
lesz Makszim Gorkij A mélyben 
című drámája is Yuri Kordonsky 
rendező színrevitelében. Rész-
letes program: www.facebook.
com/events/1921534641220616

Bábelőadás 
bemutatója Váradon

A Szegény Dzsoni és Árnika című 
előadást december 10-én mutatja 
be a nagyváradi Szigligeti Szín-
ház Lilliput Társulat. A bemutató 
11 órától tekinthető meg. Az elő-
adást óvodásoknak és kisisko-
lásoknak ajánlják, amelyben sze-
retnék a gyerekeknek bemutatni 
Lázár Ervin gyönyörű, érzékeny 
mesevilágát. A mesében külön-
böző kalandok során követhetjük 
soron a két főszereplőt: Árnikát 
és Szegény Dzsonit. Szereplők: 
Vári Vivien, Hanyecz Debelka 
Róbert. Zenészek: Márton Ré-
ka, Varga Imre. Lázár Ervin me-
séjét színpadra írta: Nagy Orso-
lya. Rendező: Csató Kata. Terve-
ző: Rumi Zsófia. Kivitelező: Sípos 
Kati. Ügyelő: Varga Friderika. Sú-
gó: Meleg Hortenzia. Zeneszerző: 
Ádám Rita, Darvas Bence. Plakát: 
Ozsváth Zsuzsa.

Erdélyi Alpok: könyvbemutató és előadás-sorozat

Kötet Fodor Sándor e mlékére

Házasság pszichológusszemmel

December 7-én este 6 órától Ko-
lozsváron a Bulgakov Kávéház-
ban mutatják be azt a konferen-
ciakötetet, amely a tavaszi Fodor 
Sándor Emlékkonferenciánkon 
elhangzott előadásokat tartal-
mazza. A kötet az Erdélyi Híradó 
Kiadó és az E-MIL közös kiadvá-
nya. Fodor Sándorról, az E-MIL 
első elnökéről Bodó Mártával, 
Dávid Gyulával és Egyed Péterrel 
beszélget Serestély Zalán. Házi-
gazda: Karácsonyi Zsolt.

December 12-én kedden 18 órá-
tól a Sapientia EMTE Mátyás 
király utcai épületének Óváry-
termében bemutatják Kónya Zol-
tán Házasság, frissítve című 

könyvét, amelyet Kónya Eszter 
illusztrált. A szerzővel Csete Bo-
róka és Sógor Árpád beszélget. 
A könyv a házastársi kapcso-
lat folyamatát mutatja be az is-
merkedés és szerelem idősza-
kától az időskorig, megismertet-
ve az olvasót a párkapcsolat ér-
tékeivel, a gyakori kihívásokkal 
és buktatókkal, illetve ezek meg-
előzésének és kezelésének lehet-
séges stratégiáival. Célközönség: 
a párkeresés, párkapcsolat, há-
zasság, párterápia témája iránt 
érdeklődő felnőttek, illetve a há-
zaspárokkal foglalkozó szakem-
berek (pszichológus, szociális 
munkás, lelkész).

A Puck Bábszínház negyedik bemutatója

Az Ördögtérgye új műsora

Miniévad a kolozsvári színházban

Ünnepeljünk együtt a 
szeretetszolgálattal!
A Telefonos Szeretetszolgálat 
meghitt adventi együttlétre hív 
kicsiket és nagyokat december 
7-én csütörtökön 17 órától a ko-
lozsvári Agapé étterembe.

A IX. Adventi Szeretetven-
dégség idén is jó lehetőség a ka-
rácsonyra való hangolódásra. 
A közös áhítatot, éneklést, el-
csendesedést, gye rek fog lal ko-
zást és tombolát közös vacso-
ra zárja.




