
ERDÉLYI NAPLÓ  2018. június 14. 13BEHARANGOZÓ

Szilágysomlyón 485 éve született 
Báthory István, Erdély fejedelme, 
Lengyelország királya, Litvánia 
nagyhercege. Jövőre lesz 440 éve, 
hogy Báthory István, már lengyel 
királyként Kolozsváron iskolát ala-
pított. A városban ma is működik 
az ő nevét viselő iskola. Ebből az 

alkalomból a Waclaw Felczak Ala-
pítvány tevékenységének előké-
szítésére az EMMI támogatásával 
a Báthory-Bem Hagyományőrző 
Egyesület (BABHE) fenti helyszí-
neken Báthory konferenciát szer-
vez a vár történetének bemutatásá-
ra és felújítási lehetőségének meg-
vizsgálására. Házigazda a helyi 
Báthory István Alapítvány.

A konferencia június 15-én 
pénteken szentmisével kezdődik 
a fejedelem szülővárosában, ab-
ban a templomban, ahol Báthory 
Istvánt megkeresztelték. Szom-
baton egész napos program várja 
az érdeklődőket Szilágysomlyón 
a katolikus plébánia Közösségi 
Házában. A rendezvény Kolozs-
váron ér véget vasárnap, június 
17-én délelőtt, a Báthory Líceum 
dísztermében.

Magyar Színházi Diáktalálkozó Marosvásárhelyen

Színjátékosok 4. találkozója

Sepsiszentgyörgyiek a Kisvárdai Színházi Fesztiválon

Minden tábor egy helyen!
– elindult a taborok.ro honlap

Szent László Napok:
Mátyás király NagyváradonBáthory István-

emlékkonfe rencia Mátyás király Váradon címmel 
a Magyar Állami Népi Együttes 
és vendégei lépnek színpadra a 
2018. június 18–24. között immár 
6. alkalommal megszervezett 
nagyváradi Szent László Napok 
ünnepélyes megnyitóján, június 
18-án, hétfőn, 19 órától a Szigli-
geti Színházban.

Magyarország kormánya a 
2018-as évet Mátyás király em-
lékévnek nyilvánította születé-
sének 575., királlyá koronázásá-
nak 560. évfordulója alkalmából. 
A Magyar Állami Népi Együttes 
és vendégei előadása népzene- 
és néptáncművészetünk sokszí-
nűségének felmutatása mellett 
– Moldvától Felvidékig, Kalota-
szegtől Kárpátaljáig – tisztelgés 
a nagy uralkodó szelleme előtt 

is. A Hagyományok Háza közre-
működésével tető alá hozott ün-
nepi műsorban fellép Kátai Zol-
tán énekmondó, a Cickom Ének-
együttes, Busai Bori és Makula 
Zoli, a Magyar Állami Népi Együt-
tes (MANE), valamit a Bartina 
Néptáncegyüttes. Az esemény-
re a belépés ingyenes, de mi-
vel a színház befogadóképessé-
ge korlátozott, előzetes meghívó-
igényléshez kötött. A meghívókat 
a Szent László Napokat szervező 
Szent László Egyesület székhe-
lyén, a Kálvin János utca 1. szám 
alatt lehet igényelni június 4-től, 
hétfőtől, munkanapokon 10–16 
óra között. Az előző években ta-
pasztalt nagy érdeklődésre va-
ló tekintettel egy személy legtöbb 
két meghívót kaphat.

A Bocsárdi László által rende-
zett Alice és a Sardar Tagirovsky 
által színpadra vitt Chioggiai 
csetepatéval vesz részt a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Szín-
ház a 30. jubileumi Kisvárdai 
Színházi Fesztiválon.

A június 22. és 30. között 
megrendezésre kerülő feszti-
vál tizenöt határon túli előadást 
szemléz a versenyprogramban, 
de mellettük a Nemzeti Szín-
ház, az ExperiDance és az Eg-
ri Színház részvétele is gazda-
gítja a programkínálatot. A Ta-
mási Áron Színház díszvendé-
ge lesz a jubileumi találkozó-
nak élén Bocsárdi László igaz-
gató-főrendezővel, akinek a mű-
vészi pályáját egy kiállítás is be-
mutatja majd.

Június 21-én 19 órakor dísz-
meghívott előadásként, külső 
helyszínen, a Debreceni Cso-
konai Színház színpadán mu-

tatják be a Lewis Carroll Alice 
Csodaországban és Alice Tü-
körországban című meseregé-
nyei alapján létrehozott Alice cí-
mű produkciót.

Június 23-án 18 órától a ver-
senyelőadások kategóriájában a 
Carlo Goldoni Chioggiai csetepa-
téját tekintheti meg a fesztivál kö-
zönsége a Művészetek Házában.

Az újonnan létrejött internetes 
felület célja egy helyre gyűjte-
ni minden olyan tábort, amelyet 
az országban a magyar gyerme-
kek és felnőttek számára szer-
veznek. Csatlós Károly ötletgaz-
da, a táborok.ro üzemeltetője azt 
szeretné, hogy olyan internetes 
felület legyen ez, ahol a szülők 
könnyen megtalálhatják a gyer-
mekük vagy akár önmaguk szá-
mára a megfelelő táborozási le-
hetőséget. Első körben a tábor-
szervezőkhöz szeretnének fel-
hívást intézni, hogy regisztrálja-
nak a weboldalra és töltsék fel tá-
boraikat. A táborok feltöltése in-
gyenes és egyszerű. Az adatlap 
az érdeklődők számára a leg-
fontosabb információkat tartal-
mazza majd, melyet a táborszer-
vezők a későbbiekben is módo-
síthatnak vagy kiegészíthetnek. 
Egyelőre tizenegy táborkategó-

riát határoztak meg a webolda-
lon: alkotó, élmény, hagyomány-
őrző tábor, nyelvi, családi vagy 
sporttábor, ifjúsági tábor, felnőtt, 
vallási, speciális, illetve téli tá-
bor kategóriákat. Ugyanakkor tá-
bortípus (egynapos, bentlakásos, 
napközis) és korosztály szerint 
is felosztották a táborokat. Ezek 
alapján is lehet keresgélni a hon-
lapon. Lehetőség van reklámra is 
az oldalon: három hirdetési cso-
mag közül választhatnak az ér-
dekeltek, amelyek hozzásegítik 
őket, hogy minél többen lássák 
táborukat, és minél többen érte-
süljenek az új információkról a 
táborral kapcsolatosan. Az üze-
meltető szerint egyelőre kevés a 
sérült, beteg gyermekeknek szó-
ló tábor Erdélyben, ezért azok-
nak ingyenes reklámot biztosí-
tanak, amennyiben felkerülnek a 
weboldalra.

A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem Magyar Kara ismét meg-
szervezi a két évvel ezelőtt elin-
dított MASZIDI-t, a Magyar Szín-
házi Diáktalálkozót. Az egyhe-
tes rendezvény június 11-én kez-
dődött és június 18-án, szomba-
ton ér véget. Célkitűzése, hogy a 
Kárpát-medence egyetemein szí-
nészmesterséget magyar nyel-
ven tanuló diákjai és oktatóik kö-
zös műhelymunkák során megis-
merjék egymást, illetve az intéz-
ményeikben alkalmazott munka-
módszereket. A résztvevők újvi-
déki, budapesti, kaposvári, ko-
lozsvári és marosvásárhelyi diá-
kok, a workshopokat pedig a ven-
dég egyetemek és a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem oktatói 

tartják. A műhelymunkán kívül 
szabadidős foglalkozások, össze-
jövetelek, koncertek is vannak a 
programban, amelyek szintén a 
kapcsolatépítés jegyében zajla-
nak. A találkozó a workshopok 
eredményeként születő produk-
ciók bemutatójával zárul.

Az eseményt a Nemzeti Kultu-
rális Alap és a Studium-Prospero 
Alapítvány támogatta.

A hétvégén színjátszó találkozó-
ra kerül sor Sepsiszentgyörgyön 
a Művészeti és Népiskola vala-
mint az Osonó Színházműhely kö-
zös szervezésében. A Kovászna 
Megyei Tanács és a Communitas 
Alapítvány által támogatott ren-
dezvényre a Háromszék Táncstú-
dióban kerül sor, a belépés ingye-
nes. A találkozó júni-
us 16-án szom-

baton 9.30-kor ünnepélyes meg-
nyitóval kezdődik. Fellép a Ne-
felejcs nagycsoport Sepsiszent-
györgyről, a döMIk Nagykárolyból, 
a sepsiszentgyörgyi Plugor Sán-
dor Művészeti Líceum Drámatago-
zatának X. osztálya, Pakucs Etel-
ka Nagyborosnyóból, a kovásznai 
Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad 

és a Refi Színpad Ma-
rosvásárhelyről.

Egy hónap foci!

NÁNÓ CSABA

Noha mi, magyarok immár 32 
esztendeje nem jutottunk ki 
labdarúgó-világbajnokságra, a 
sportág szerelmesei négyéven-
ként minden másról elfeledkez-
nek, és izgatottan várják a világ-
esemény kezdetét. Nos, a visz-
szaszámlálás befejeződött, júni-
us 14-én, lapunk megjelenésé-
vel egyidőben beindul a futball-
nagyüzem Oroszországban. Az 
adatok azt mutatják, hogy min-
den idők legdrágább világbaj-
nokságát rendezik az idén: össz-
költsége eléri a 14,2 milliárd dol-
lárt! Ez azonban kevésbé fontos, 
a világ minden tájáról összese-
reglett drukkerek csupán csapa-
tuk győzelmére és jó összecsa-
pásokra vágynak, a kevésbé sze-
rencsések, akik nem tudtak elza-
rándokolni Oroszországba, ma-
gas szintű tévés közvetítések-
ben bíznak.
Erdélyben valószínűleg nem lesz 
túl nagy a választék, hogy mi-
lyen adón tekintsük meg az ösz-
szecsapásokat. A román közszol-
gálati televízió átvesz meccse-
ket, de például a TVR-HD nem 
minden kábelszolgáltató mű-
sorrácsában szerepel. A magyar 
M4 kódolni fogja a közvetítése-
ket, talán a német közszolgálati 
adón, a ZDF-en lehet majd követ-
ni az eseményeket – persze ezt 
annak érdemes, aki érti Goethe 
nyelvét. Bár a futballnak – akár-
csak a zenének – egyetemes a 
nyelvezete… 
A csütörtöki Oroszország–Sza-
úd-Arábia nyitány után pénteken 
este mindjárt egy rangadót lát-
hatunk a vb-n: a Portugália–Spa-
nyolország összecsapás kimene-
telét nehéz megjósolni, ahogyan 
azt is, hogy ki lesz 2018-ban a vi-
lágbajnok.




