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Háry János Kolozsvárott

A magyar kormány 2017-ben 
Kodály-emlékévet hirdetett, 
amelynek során Erdélyben is 
számos rendezvénnyel emlé-
keztünk a 135 éve született és 
50 éve elhunyt zeneszerző, ze-
netudós és zenepedagógus vi-
lágszerte ismert életművére. 

Az emlékév méltó lezárásaként 
Magyarország kolozsvári fő-
konzulátusa a Kolozsvári Ma-
gyar Operával közös szervezés-
ben mutatja be február 10-én 18 
órakor Kodály Zoltán Háry Já-
nos című művét a Kolozsvári 
Magyar Operában.

A Szigligeti Színház Lilliput Tár-
sulat felhívja kedves nézői fi-
gyelmét, hogy a Négyszögle-
tű kerek erdő című előadást az 
évadban utoljára február 11-én 
vasárnap 11 órától láthatják. 
Helyszín: Árkádia Bábszínház, 

nagyterem. Helyeket előzete-
sen foglalni a Szigligeti Színház 
jegypénztárában, illetve vásá-
rolni online a www.biletmaster.
ro oldalon lehet. Jegyárak: gye-
rek- és nyugdíjasjegy 7 lej, fel-
nőttnek 10 lej.

Táncos a sötétben – musical készül Temesvá ron

Négyszögletű kerek erdő – utoljára az évadban

Solus Christus – táncszínházi előadás Vá ra don

Erdélyi képregény 
szuperhősök nélkül

KÁDÁR HANGA

Az első erdélyi magyar képre-
gény tavaly ősszel jelent meg, 
s bár az első évfolyam sajnos 
egyelőre nem került a kezem-
be, az idei januári szám lenyű-
gözött. A Fantomatika pro-
fizmusának titka nemcsak a 
részletgazdag, aprólékos, telí-
tett rajzokban rejlik, hanem a 
világiasan sokatmondó, de az 
erdélyi szellemiségre is erő-
sen rájátszó történetek üze-
netében is. Itt nem nadrág-
ra húzott bugyis és rozsda-
mentes repülő páncélos szu-
perhősök mentik meg a vilá-
got. A képregényhavilap ne-
vével azonos címet viselő el-
ső, januári sztorija hollywoo-
di ötletelőket megszégyenítő-
en profi sci-fi egy olyan boly-
góról, ahol az emberek minden 
percüket a virtuális, saját ma-
guk formájára szabott világban 
élik, s eszük ágában sincs visz-
szatérni a Földre, ahol az élve-
zetekért mindenkinek meg kel-
lene dolgoznia. A kóbor herceg 
legendája ugyancsak erős tár-
sadalomkritikát megfogalmazó 
népmese-paródia. 
Minek szórakoztatni az egyre 
közhelyesebb szuperhősökkel 
az olvasókat, ha van végre, egy-
szerre sajátos és egyetemes 
mondanivalójú képregényünk, 
amelyet garantáltan százszor 
átforgat minden tizenhat év-
nél idősebb? Rendelés: www.
fantomatika.com/hu; Magyar-
országon is forgalmazzák!

Terápia szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány február 12-23. között kéthetes rövid terá-
piás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátarto-
zóiknak. Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alko-
hol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Hely-
szín: Magyarózd, Terápiás Otthon. Jelentkezési határidő: február 8. 
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapítvány központi 
irodáján a 0265-254460-s telefonszámon lehet.

A Magyar Polgári Egyesület és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
2018-ban is megszervezi a Polgá-
ri Esték nevű rendezvénysoroza-
tot. 2018-ban a centenáriumi év-
re, eseményekre való tekintet-
tel, az előadások 1918-ról, illetve 
a trianoni békediktátumhoz ve-
zető útról szólnak majd. Össze-
sen tizennégy előadást tervez-
tek be, amelyeket a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen hallgathat-
nak majd meg az érdeklődők. Az 
előadásokat úgy állították össze, 
hogy minden alkalommal más té-
mát dolgoznak fel, mutatnak be, 
de összefüggéseiben a magyar-
ság számára sorsfordító törté-
nelmi események hátterére is rá-
mutatnak. A 1918-as gyulafehér-
vári nagygyűlés előzményeit, kö-
vetkezményeit és a két év múl-
va szintén centenáriumba lépő 
trianoni diktátum hátterét is be-
mutatják az érdeklődőknek, ter-
mészetesen majd 2019-ben és 
2020-ban is megszervezve az 
adott időszakot bemutató válto-
zatos előadásokat.

A neves történészek, kutatók, 
szakemberek és a Polgári Egye-

sület vezetői azokat az érdeklő-
dőket várják az előadásokra, aki-
ket érdekel történelmünk jelzett 
korszaka, akik az igazságot, a 
történelmi összefüggéseket ke-
resik, akik nem a mítoszt, hanem 
a tényeket akarják hallani, tudni, 
ismerni minden időben, így eb-
ben a centenáriumi évben is.

Az előadások a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen lesznek.

Február 20-án, 17 órakor: Beke 
Mihály András újságíró, diplo-
mata – Mikor lesz vajon szobra 
Ceauşescunak?

Március 20-án, 18 órakor: 
Szidiropulosz Archimédesz tör-
ténész, a Trianoni Szemle fő-
szerkesztője – Az összeomlás-
hoz vezető út

Április 3-án, 18 órakor: dr. 
Makkai Béla történész, a Károli 
Gáspár Református Egyetem do-
cense – Nemzeti(ségi) törekvések 
az Osztrák–Magyar Monarchi-
ában és a trianoni  „békéltetés”

További előadások dátumai: 
április 24., május 8., május 22., 
június 5., szeptember 25.,október 
2., október 16., november 6., no-
vember 27., december 11.

Nagyvárad: Polgári Esték 2018-ban is

A Duna Művészegyüttes és a 
Göncöl Zenekar közös produk-
ciójával, a Solus Christus (Egye-
dül Krisztus) című táncszínhá-
zi előadással tiszteleg a refor-
mációi emlékév előtt a Sziglige-
ti Színház. A protestantizmus 
500. évfordulója zárásaképp, 
február 17-én 19 órától Nagyvá-
radon vendégszereplő alkotás a 
reformáció értékeinek jelenva-
lóságáról szól.

„Táncszínházi előadásunk 
központi gondolata ez: a refor-
máció értékei nem muzeálisak, 
hanem elevenek, itt és most, je-
lenünkben is valóságosak, cse-

lekedeteink, ön- és valóságisme-
retünk mélyrétegében mindmá-
ig jelenvalók”– nyilatkozta koráb-
ban a rendező, Juhász Zsolt. Az 
előadásban a magyar folklór ele-
mek mellett a nemzet hétköznap-
jaiba beépült református művészi 
alkotások, zsoltárok, dicséretek 
is helyet kaptak.  

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, az Aranykert Egye-
sület és a Reformáció 500 által 
támogatott Solus Christus tánc-
előadásra jegyek már kaphatók 
a Szigligeti Színház jegypénztá-
rában, illetve a www.biletmaster.
ro oldalon.

Az EME 
könyvújdonsága
Jancsó Árpád: Az Osztrák–
Magyar Monarchia első vi-
cinálisa (A Valkány–Per-
jámos–Varjas vasútvonal 
története)
Szerényen fut az Alföldnek a Ma-
ros alsó szakaszához közel hú-
zódó részén egy vasútvonal. He-
lyi szállítási érdekeket szolgál ki. 
Sokaknak unalmas síkságon ha-
lad, nem találunk rajta kiemelke-
dő műtárgyakat: merész viaduk-
tokat és a hegy gyomrába fura-
kodó alagutakat. Az egész Oszt-
rák–Magyar Monarchia első vi-
cinális vasútvonala volt, az itt 
szerzett tapasztalatokat haszno-
sították a helyi érdekű vasútvo-
nalak építésénél és a helyi érde-
kű vasutakról szóló törvény ki-
dolgozásánál. A kötet részlete-
sen tárgyalja a vasútvonal létre-
hozásának szükségességét, úgy, 
ahogy egyrészt az érdekelt he-
lyiek (nagy földbirtokosok és kis-
birtokosok, helyi kisiparosok, ke-
reskedők), másrészt a már ki-
épült fővonallal rendelkező vas-
úttársaság látta. Külön fejezet 
tárgyalja a vasútépítéshez szük-
séges telek megszerzését. Bemu-
tatásra kerül a vasútvonal álla-
mosítása, a vasút Perjámosig tör-
ténő meghosszabbítása és a ké-
sőbbi, az arad–temesvári vonal-
ba való bekötése. A kötetet a Tu-
domány-és Technikatörténeti Fü-
zetek sorozatban jelent meg.

Legújabb zenés színházi pro-
dukciójának próbafolyamatát 
kezdte meg az év elején a temes-
vári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház. A világhírű dán 
rendező, Lars von Trier 2001-
ben bemutatott musicaljének, 
a Táncos a sötétben címűnek 
színpadi adaptációját az ameri-
kai drámaíró, Patrick Ellsworth 
jegyzi. A színpadi musical vál-
tozatot évek óta töretlen siker-
rel játsszák az Amerikai Egye-
sült Államok és a világ számos 
színházában. A társulat színé-
sze, Kocsárdi Levente, akinek ez 
lesz második színházi rendezé-

se, ezúttal olyan komplex szín-
házi formát választott, amelyre 
az utóbbi években nem igazán 
volt példa a temesvári magyar 
színház színpadán. A történet 
középpontjában Selma (Magyari 
Etelka), a fiát egyedül nevelő, 
majdnem vak nő áll, aki egy sor 
balszerencsés helyzet következ-
tében börtönbe kerül, majd ha-
lálra ítélik. Fellépnek a színház 
művészei, valamint két gyerek-
szereplő.

A bemutatóra a tervek szerint 
március 2-án este 7 órától kerül 
sor a temesvári Csiky Gergely Ál-
lami Magyar Színházban.

Mátyás, a kolozsvári király
– rajz- és fogalmazáspályázat
Az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezete rajz- és fogalmazáspályázatot 
hirdet a Mátyás király 575. születésnapja alkalmából. Az idei kiadá-
sunk témája: Mátyás, a kolozsvári király. Mátyás király 575 éve szüle-
tett Kolozsváron, az egyik leghíresebb mese is Mátyás király és a ko-
lozsvári bíró címet viseli. Ennek fényében idén olyan munkákat vá-
runk a versenyre, amelyek az igazságos király kolozsvári származását 
tükrözik. Hogyan jelentkezhetsz: 0-4. osztályos diákoktól egy-egy 
rajzot várunk a megadott témában. A munkán tüntessétek fel a tel-
jes neveteket, az iskolát és osztályt, ahol tanultok, illetve a tanító ne-
vét és egyik szülő telefonszámát is. A munkákat a lent található címre 
kell eljuttatni. 5-8. osztályos tanulóktól egy-egy fogalmazást várunk 
a fent említett témában, a műfaj szabadon választott. A munkán tün-
tessétek fel a teljes neveteket, az iskolát és osztályt ahol tanultok, il-
letve a magyar tanár nevét és egyik szülő telefonszámát is.
A munkákat a lent található címre kell eljuttatni. Beküldési határidő: 
2018. február 19. Az alkotásokat a Kolozs megyei RMDSZ székházába 
(Kolozsvár, Magyar utca/21 decembrie 1989 47/7. szám) várjuk, pos-
tán vagy személyesen hétköznaponként 9-16 óra között. Díjazásra 
2018. február 23-án kerül sor.




