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Nánó Csaba Tegnap * Betegnap-
ló című, az Exit Kiadónál megje-
lent legújabb kötetét mutatják be 
május 11-én pénteken 17.30-tól a 
8. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten. 
Az Idea Könyvtér Fogoly utcai iro-
dalmi sátrában Zilahi Csaba rádi-
ós újságíró beszélget a szerzővel. 
„Közhelynek tűnik, de minden em-
ber életében elérkezik a számadás, 
a visszapillantás, a tükörbenézés 
ideje. Főleg, ha a sors olyan hely-
zet elé állítja, amikor nem biztos 
abban sem, hogy lesz-e folytatás. 
A Tegnap * Betegnapló című kötet 

látszólag két kü-
lönálló részt tar-
talmaz, de elég-
gé nyilvánvaló, 
hogy ugyanarról a 
karakterről szól. Az 
első rész olyan tör-
ténetet ír le, ami ren-
geteg családban elő-
fordul, csak kevesen 
vallják be. Családi gon-
dok, amelyek esetleg több 
generációra is kihatnak. 
A Betegnapló a Tegnap mint-
egy folyatása, amikor a főszerep-

lőnek újabb drámával, ezúttal 
egy halálosnak mondott be-

tegséggel kell megküzdenie. 
Olyan írások, amelyek re-

ményt, hitet és vigaszta-
lást hordoznak maguk-

ban. A Tegnap és Be-
tegnapló egyaránt 

annak fontossá-
gát hangsúlyoz-

za, hogy az életben 
meg kell tanulni segítsé-

get kérni. Hogy egymagunkban 
sosem lehetünk hősök – olvasható 
a kötet ismertetőjében.

Könyvbemutató az ünnepi könyvhéten
A családokért és az ifjúságért 
szervez zarándoklatot pün-
kösd előtt az utolsó 100 km-
en az erdélyi Mária Út Egyesü-
let Csíksomlyóra, hogy május 
13-tól elérhető legyen Parajdtól 
Csíksomlyóig az udvarhelyszéki 
és a gyergyószéki útvonal is. A 
választható gyalogos, kerékpáros 
és lovas zarándoklatra több száz 
személynek biztosítanak életre 
szóló élménydús napokat, hogy 
őseink példája alapján csopor-
tosan, egy nagy családhoz csat-

lakozva, életre szóló élménnyel 
gazdagodva, saját korlátaikat le-
győzzék, és jobban megismerjék 
önmagukat.

A Mária út utolsó 100 kilomé-
tere egy kiépített zarándokútvo-
nal, amely az El Caminóhoz ha-
sonlóan egész évben használható 
lesz, népszerűsítését az idei pün-
kösdi búcsúhoz kapcsolják. A 100 
km.mariaut.ro weboldal létreho-
zására és az útvonalak kiépítésére 
a civilek, az egyház és a politikum 
fogott össze.

A Kolozs Megyei Tanács aláren-
deltségébe tartozó Kolozsvári Mű-
vészeti Múzeum a Pécsi Tudo-
mányegyetem Művészeti Kará-
val közösen meghívja az érdeklő-
dőket a Dinamikus törekvések cí-
mű kortárs képzőművészeti tárlat 
megnyitójára május 10-én csütör-
tökön 18 órai kezdettel a Művésze-
ti Múzeum időszaki kiállítótereibe. 
A tárlaton a klasszikus képzőmű-
vészeti műfajok mellett megjelenik 
az alkalmazott művészetek terü-
letéről a kerámia és a reklámgra-
fika is. A kiállítás kurátorai: Nyilas 
Márta és Nemes Csaba. A kiállí-
tást megnyitja Ioan Sbârciu egyete-
mi professzor, a Kolozsvári Képző-

művészeti és Design Egyetem sze-
nátusának elnöke és Nemes Csaba 
képzőművész. A tárlat május 20-ig 
látogatható.

Juan Montoya kolumbiai vendég-
karmester dirigálja a Magyar Ope-
ra zenekarát a Pillangókisasszony 
című előadáson, amelyet május 
10-én csütörtökön este fél héttől te-
kinthetnek meg a zenekedvelők. A 
produkciót Vincent Liotta állítot-
ta színpadra. Kolozsváron 1909. 

október 5-én mutatta be az operát 
Janovics Jenő társulata a Hunyadi-
téri színházpalotában. Szereplők: 
Carmen Gurban, Molnár Mária, 
Jordán Éva, Pataki Adorján, Balla 
Sándor, Laczkó Vass Róbert, Sza-
bó Levente, Szilágyi János, Kovács 
Ferenc, Ádám János, Pataki Endre

A kolozsvári székhelyű Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság május 10-13. között Te-
mesváron a Német Demokrata Fó-
rum székházában szervezi meg a 
XIX. Földmérő Találkozót. A kon-
ferencia célja kapcsolatteremtés 

a bel- és külföldi szakemberek és 
intézmények között, a hazai szak-
emberek ismereteinek, tájékozott-
ságának bővítése, a változó szak-
mai követelmények nyomon köve-
tése, valamint az elméleti és gya-
korlati szakmai tudás bővítése.

A hónap közepén több állomást 
érintő turnéra indul két előadás-
sal a sepsiszentgyörgyi Három-
szék Táncegyüttes.

Két kezem forgatta, szí-
vem táncoltatta – május 10., 19 
óra: Maroshévíz, Művelődési Ház, 

május 12., 19.30: Budapest, Mille-
náris (IV. Székely Fesztivál), má-
jus 13., 17 óra: Hajdúbagos, Műve-
lődési Ház

Mundruc – május 14., 19 óra: 
Nagybánya, Városi Színház, má-
jus 15., 19 óra: Nagykároly, Városi 

Színház, május 16., 19 óra – Nyír-
bátor, Nyírbátori Kulturális Köz-
pont, május 17., 19 óra – Mag-
lód, MagHáz Művelődési Ház, 
május 18., 19 óra – Kiskunmaj-
sa, Konecsni György Kulturális 
Központ

Április 28-án nyitották meg és 
május 20-ig látogatható a Festum 
Varadinum előrendezvényeként 
a Berde Mária írónő és Dóczyné 
Berde Amál festőművész pályaké-
pét bemutató kiállítás Tehetségük 
az „isteni ingyen kegyelem” aján-
déka címmel. A Szent László Egye-
sület és a Balassi Intézet közös 
szervezésében létrejött tárlatot 
május 20-ig lehet megtekinteni a 
váradi várban található Nagyvára-
di Város- és Vártörténeti Múzeum-
ban. A tárlat megnyitóján a Szent 
László Egyesület részéről Zatykó 
Gyula beszédében kiemelte, hogy 

a történelmi Berde család tagjai az 
évszázadok során a haza, az egy-
ház, a tudomány és a művészetek 

terén alkottak maradandót. A kiál-
lítás ötletgazdája Tőkés László eu-
rópai parlamenti képviselő.

Zarándoklat Csíksomlyóra 

Pécsi művészek kiállítása Kolozsváron

Vendégkarmester a magyar operában

Földmérők találkozója Temesváron

Nagyszabású turnén a Háromszék Táncegyüttes

A Berde–nővérekre emlékező tárlat

Felvételit hirdet a sepsiszentgyörgyi 

drámatagozat

Az Osonó társulatvezető-rendezője által 2000-ben alapított, Románia 
egyetlen magyar nyelvű, akkreditált drámatagozata a következő tanév-
től újabb kilencedikes színészosztályt indít. A felvételire május 14-én és 
15-én lehet beiratkozni a Plugor Sándor Művészeti Líceum titkárságán. 
A vizsgára május 18-án pénteken 15 órakor kerül sor a líceum Visky Ár-
pád drámatermében. Ezt megelőzően, május 11-én, péntek délután 17 
órakor tartják az utolsó felvételi felkészítőt. Érdeklődni az iskola telefon-
számán lehet: 0367-401019. A gyakorlati vizsga követelményei: kötetlen 
beszélgetés a felvételiző diákkal, olvasás első látásra, egy vers elmondá-
sa, ritmikai gyakorlatok, ének, mozgásgyakorlatok, valamint különböző 
fantáziajátékok. Az eredményeket május 22-én, kedden függesztik ki. Az 
iskola elvégzése után a diákok a kötelező érettségi mellett szakérettségit 
is letesznek és szakképesítést elismerő oklevelet is kapnak. A más tele-
pülésekről érkezőknek az iskola bentlakást biztosít.

Felvételi előkészítők a színin

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara idén is ingyenes fel-
vételi felkészítőt tart májusban. Az alapképzésben minden szakon hét-
végenként lesznek konzultációk, az egyetem honlapján közölt beosztás 
szerint. További információk az egyetem honlapján: www.szini.ro,
www.uat.ro, illetve telefonon (0265-266281) és e-mailen (felveteli@
uat.ro). Székhely: Köteles Sámuel utca 6 szám, Marosvásárhely.

Nem egér, aki nem fél!

Szombaton május 12-én 11 órától 
Az egér, aki nem ismerte a félelmet 
című Grimm mese alapján rende-
zett előadást kínál a Puck Bábszín-
ház. Az egerek félelmeikkel véde-
keznek: félnek a pókoktól, a szelle-
mektől, az ismeretlen zajoktól. Ha 
egy egér nem fél, az csak bajt hoz-
hat rá. Mezei Cingár Elemér egy 
furcsa egér. Bármennyire is törek-
szik arra, hogy megtanulja a félel-
met, nem sikerül neki mindaddig, 
amíg valaki másért felelősséget 
nem kell vállalnia. Hogy miképpen 
is válik Elemér öntudatossá, kide-
rül a szombati előadáson.




