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Régi színház új köntösben

NÁNÓ CSABA

Állítólag minden szentnek maga felé hajlik a ke-
ze. Elnézést, hogy egy olyan eseményre hívom 
fel a figyelmet, melynek én is részese vagyok. 
Ám a Kolozsvár Társaságnál április 20-án, pénteken bemutatandó 
kötet, amelyet a Magyarországon élő, de egykoron Sepsiszentgyör-
gyön színésznősködő Nászta Katalin írt, mindenképpen megéri, hogy 
reflektorfénybe állítsuk. Akkor is, ha történetesen jómagam leszek a 
szerző beszélgetőpartnere… Érdekes történet már a kötet születése 
is: a 80-as végén leírt beszélgetések több mint három évtizedig he-
vertek a fiókban, míg végre akadt egy kiadó, amelyik elvállalta kiadá-
sukat. De még ennél is érdekesebb, hogy annak idején egy színésznő 
arra „vetemedett”, hogy kollégáit faggassa művészetről, színházról, 
életről. Olyan korban, amikor az emberek nem nagyon szerettek „val-
lani”, és mindenki százszor meggondolta, mit mond. Sosem lehetett 
tudni, hol az a fül, ami meghallja, amit nem kellene. Ennek ellenére 
rendkívül őszinte beszélgetések kerekedtek ki, amelyek most végre 
egy helyen olvashatók A Thália erdélyi napszámosai című kötetben.

Terápia Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. között kéthetes rövidterápi-
ás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozó-
iknak. Várjuk azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, 
drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. A terápia 
helyszíne a magyarózdi Terápiás Otthon.  Jelentkezési határidő május 
2. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapítvány központi 
irodáján a 0265-254460-ás telefonszámon lehet.

A Magyar Színházak Szövetsé-
ge (MASZÍN) és a Harag György 
Társulat első saját fesztiváljára, a 
MAFESZT-re április 19. és 23. kö-
zött kerül sor Szatmárnémetiben.

A MAFESZT színházi elő-
adásainak programja:

Április 19., 19 óra:  Cristina 
Cle mente: Consiliu de Familie (ren-
dező: Theodor Cristian Popes cu), 
Északi Színház. A fesztivál tisz-
teletbeli meghívottjának, az Észa-
ki Színház román tagozatának az 
előadása.

Április 20. 9.30 és 11.15:  Hap-
ci király birodalma (rendező: Nagy 
Regina), Iparosotthon; a Harag 
György Társulat Brighella Bábtago-
zatának előadása. 10: Az égig érő 
fa (rendező: Lélek Sándor Tibor), 
Ács Alajos Stúdióterem; a Nagy-
váradi Szigligeti Színház Lilliput 
Társulatának előadása. 19: Bertolt 
Brecht–Paul Dessau: Kaukázusi 
krétakör (rendező: Anca Bradu), 
Északi Színház; a Nagyváradi 
Szigligeti Színház Szigligeti Tár-
sulatának előadása.

Április 21., 10: Piroska (rende-
ző: Bereczki Csilla), Szakszerve-
zetek Művelődési Háza, kisterem; 
a Temesvári Csiky Gergely Álla-
mi Magyar Színház bábtagozatá-
nak előadása. 16: VANmeSE (ren-
dező: Foltin Jolán), Szakszerveze-

tek Művelődési Háza, nagyterem; 
a Szigligeti Színház Nagyvárad 
Táncegyüttesének előadása. 19: 
Shakespeare, Sonnet 66 (rendező: 
Kokan Mladenovic), Északi Szín-
ház; a Temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház előadása.

Április 22., 17:  Matei Vișniec: 
A III. Richárd betiltva, avagy jele-
netek Meyerhold életéből (rendező: 
Bélai Marcel), District 15; a maros-
vásárhelyi Havi Dráma vendégjá-
téka. 19: Shakespeare: Tévedések 
vígjátéka (rendező: Bocsárdi Lász-
ló), Északi Színház, a Szatmárné-
meti Északi Színház Harag György 
Társulatának előadása.

Április 23., 16  és 20: Matei 
Vișniec: Migránsoook (rendező: 
Zakariás Zalán), Északi Szín-
ház, színpadi nézőtér; a Székely-
udvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-
ház előadása. 21: Alina Nelega: 
Rudolf Hess tízparancsolata (ren-
dező: Tapasztó Ernő), Szakszer-
vezetek Művelődési Háza nagy-
terem, színpadi nézőtér; az Aradi 
Kamaraszínház előadása.

Az előadásokra jegyek az Észa-
ki Színház Horea utcai jegyirodá-
jában kaphatók. További tájékoz-
tatásért a 0261-712106-os telefon-
számon vagy aszervezes@harag.
eu e-mail címen lehet érdeklődni.

Színházi fesztivál Szatmárnémetiben

A nemzetközi Műemléki Világnap 
alkalmából a Transylvania Trust 
Alapítvány Nyitott Kapuk Nap-
ját szervez a bonchidai Bánffy-
kastélyban. Az ICOMOS (Műem-
lékek és Helyszínek Nemzetkö-
zi Bizottsága) és az UNESCO által 
1983-ban életre hívott nemzetközi 
Műemléki Világnap az épített örök-
ség védelmére hívja fel a figyelmet.

Április 22-én vasárnap 11 órá-
tól bemutatják a gyermekeknek 

szánt, a kastélyról készült is-
meretterjesztő kiadványukat az 
illusztrátor, Jánosi Andrea jelenlé-
tében. 12 és 15 órától román, 13 és 
16 órától magyar, 14 órától angol 
nyelvű vezetett sétákon ismerte-
tik a kastély történetét. A részt-
vevők megtekinthetik a kőtárat, a 
Művészetek és Mesterségek Köz-
pontot, a 2017-ben szervezett kre-
atív táborokban készült alkotáso-
kat. A belépés ingyenes

Nyitott kapuk napja Bonchidán Gálakoncert Marton 
Melinda tiszteletére
Marton Melinda énekművész 
tiszteletére Emlékszel még... 
címmel gálakoncertet tartanak 
a Kolozsvári Magyar Operában. A 
jeles eseményre április 22-én va-
sárnap este hat órától kerül sor 
az opera nagytermében. A gá-
la rendezője Kürthy András. Fel-
lépők: Antal Lívia, Ádám János, 
Barabás Zsuzsa, Viorica Bogoi, 
Lucia Bulucz, Petre Burcă, Fü-
löp Márton, Fülöp Tímea, Gáspár 
István, Hary Judit, Hercz Péter, 
Antonia Indrei, Simina O. Ionuța, 
Stefan von Korch, Madarász Ló-
ránt, M. Kontz Gábor, Marton Me-
linda, Mányoki Mária, Molnár 
Mária, Pataki Enikő, Peti Tamás 
Ottó, Popovici Zsófia, Rétyi Zsom-
bor, Alin Rîpă, Sándor Csaba, 
Vlad Sebastian, Szeibert István, 
Tóth Márton, Vigh Ibolya. Közre-
működik az opera ének-, zene- 
és balettkara. A gálát Horváth Jó-
zsef és Varga Attila karmeterek 
dirigálják. Az est műsorvezetői: 
Pataki Enikő, Mányoki László és 
Gabriela Rusu P. 

A XXVII. Szent György Napokat 
ünneplik Erdőszentgyörgyön 
április 27–29-én a polgármes-
teri hivatal és a tűzoltóság előt-
ti téren.

A háromnapos rendezvényen 
széles lesz a választék. Az elő-
ző évek mintájára, idén is ki-
emelt helyet kapnak a kulturá-

lis programok, a sportrendezvé-
nyek, a szabadtéri koncertek, de 
jelentős kézműves vásárral és 
termékkiállítással is készülnek 
a szervezők a tavaszi ünnepre.

Az esemény programja meg-
található az Erdőszentgyörgy 
közösségi oldalon, valamint az 
erdoszentgyorgy.ro honlapon is.

XXVII. Szent György Napok Erdőszentgyörgyön

A csíkszeredai és környékbeli bor-
kedvelők április 20-án először ve-
hetnek részt egy különleges bores-
ten a csíkszeredai Atrium Rendez-
vényteremben. Egy belépő árából 
a résztvevők harminc bort kóstol-
hatnak korlátlanul, hat borvidék-
ről, emellett a részvételi díj egy ká-
vét, vizet és egy sajttálat is tartal-
maz. A borbár ideje alatt a jó han-
gulatot zene biztosítja. A pincé-
szetek és borvidékeik a követke-
zők: Etyeki Kúria – Etyek-Buda, 
Tokaj Hétszőlő – Tokaj, Trieber – 
Szekszárd, Tiffán’s – Villány, Pócz 

– Dél-Balaton, Kiss István – To-
kaj, Frittmann – Kunság. Megvá-
sárolható és helyben elfogyasztha-
tó még tízféle prémium bor a pin-
cészetektől, illetve többféle sajt is. 
Program: 18–22 óra között sétáló 
borkóstoló; 19 órától hivatalos meg-
nyitó; 22 órától funky, blues, jazz, 
electro-swing party. Belépő: 18–19 
óra között 80 lej, 19 óra után 90 lej.

Több információ és helyfogla-
lás a szervezők Facebook–oldalán: 
www.bit.ly/wineclassic_borest, il-
letve a 0752-422058-as telefonszá-
mon. A helyek száma korlátozott.

Egy ásvány története című tárlat-
vezetés-sorozat második bemuta-
tóját április 17-én, 16 órától tartják 
a Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem Geológiai Intézetének ma-
gyar tagozatának és az egyetem 
Ásványtani Múzeumának közös 
szervezésében. Az áprilisi tárlat-
vezetés második állomásán a flu-
orit bemutatására kerül sor. Szó 
lesz a kiválasztott ásvány kelet-
kezéséről, keletkezésének helyé-
ről, hasznosíthatóságáról és más 
ásványoktól való megkülönböz-
tető jegyeiről. A változatos színű 
fluoritot 2018-ban az év ásványá-
nak választották. Alkalmazható-
sága és hasznossága a kohászat-

ban mutatkozik meg leginkább, az 
ércek olvadáspontjának csökken-
tésére használják. Az esemény a 
BBTE Ásványtani Múzeumában 
lesz a Farkas utcai főépület el-
ső emeletén. A tárlatvezetést Gál 
Ágnes geológus, a BBTE Geológi-
ai Intézetének munkatársa tart-
ja. Az eseményre a belépés díjta-
lan. A rendezvénysorozat havon-
ta jelentkező alkalmainak témáját 
egy-egy bemutatásra kiválasztott 
ásvány képezi. A soron közvetke-
ző bemutatók időpontjairól és té-
máiról tájékozódni lehet hama-
rosan a Geológiai Intézet magyar 
nyelvű Facebook-oldalán: www.
facebook.com/foldtan

Borest Csíkszeredában

Az év ásványa a fluorit




