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Szeptember 6. és 8. között egy le
gendás fesztivál éled újra Székely
udvarhelyen. Csütörtöktől szom
batig generációk találkoznak: 11 
erdélyi magyar zenekar szerepel 
a versenyprogramban, amelyet a 

Metropol Group, a Stoned, a Palma 
Hills és a Transylvanium fellépé
se színesít. A múlt eseményeit ar
chív filmvetítésekkel, fotókiállítás
sal, történelmi szemlével és temati
kus kvízzel idézik fel. 

A Szilágysági Gazdák Egyesüle
te idén is megszervezi szeptem
ber 8án a szilágysági Kémeren, 
az elmúlt két évben nagy siker
nek örvendő fesztiválját, amely so
rán a szilvatermesztést és a ked
velt gyümölcs elkészítési módo
zatait népszerűsítik, ugyanakkor 
hagyományos módszereket is be
mutatnak. A rendezvény a Beth

len Gábor Alap támogatásával, va
lamint az Erdélyi Magyar Nemze
ti Tanács partnerségében jön lét
re. Az eseménynek ezúttal is a 
Kémeri Művelődési Ház udvara ad 
otthont, és itt állítják fel a hagyo
mányos szilvalekvár készítésé
hez szükséges üstöket is. A szilva
lekvárfőzésre csapatok jelentke
zését is várják, s amíg elkészülnek 

a jobbnáljobb lekvárok és más, 
szilvából készült ételek, a muzsi
ka és a jókedv is biztosított.

Kiváló minőségű szilvapálin
kák is várják a vállalkozó szel
leműeket.  A z esemény rész
letes programja és további tud
nivalók elérhetők az alábbi lin
ken: https://www.facebook.com/
events/218935675642836/

Újraéled a Siculus
A Nagyváradi Szigligeti Színház 
Lil l iput Társulata elérkezett a 
2018/2019es évadának első bemu
tatójához. Szeptember 8án szom
baton 11 órától az Árkádia Bábszín
ház nagyterme ad otthont a Túl a 
Maszathegyen című zenés mese
játéknak Bartal Kiss Rita rende
zésében, tizenöt gyermekszínész 
és nyolc bábszínész előadásában. 
Az előadást hat éven felülieknek 
ajánlják.

Varró Dániel–Presser Gábor–
Teslár Ákos: Túl a Maszathegyen 
című történetének főhőse, Muhi 
Andris nem is sejti, mire vállalko
zik, amikor elindul a Maszathe
gyen túlra, hogy meglátogassa óvo
dáskori barátját, Maszat Jankát, 
akit focizás közben ismert meg. Így 
válik részesévé a Maszathegy kör
nyékén dúló bonyodalmaknak. A fő 
konfliktus az, hogy a maszathegyi
ek belekeverednek a tiszták és a 
pacák örök harcába, amelynek oka, 
hogy a maszathegyiek épp a két vi
lág között laknak. Kalandos útja so
rán Muhi Andris különös alakokkal 
találkozik. Például a náthás angol 
költővel vagy Turgenyevvel, a bur
gonyával. Ám a veszedelem egy
re közeledik, hiszen Makula bácsi, 
Szösz néne és a Maszathegy töb
bi békés lakójának házát a Partfis 
Attila vezette barbár takarítók raj
taütésszerűen kitakarítják. A go
nosz pacacár, a maszathegyi trón
bitorló pedig ördögi tervet eszel 

ki, hogy az egész világot telepa
cázhassa. Azonban Muhi Andris 
Badarországon át eljut a Maszathe

gyen túlra, ahol mindenkivel harc
ba száll és persze fényes győzelmet 
arat a pacaszörnyek felett.

Túl a Maszat-hegyen Nagyváradon

Szeptember 6án, csütörtökön 19 
órakor nyitókoncerttel kezdőik a 
Kovásznai Művelődési Központban 
a XXI. Városnapok. Műsoron a sep
siszentgyörgyi The Lady and the 
Tramps zenekar és a Brassói Opera 
táncosainak közös gálaelőadása, ze
néstáncos világutazás öt kontinens 
legszebb dallamai és táncai nyo
mán. A vasárnapig tartó esemény 
programjai között szerepel egye
bek mellett Miklóssy Mária képző
művészeti tárlatmegnyitója és Moby 
Dickkoncert pénteken, a Lőrincz 
Zsigmondfocikupa 5. kiadása 2008–
2010ben született gyermekeknek a 
városi futballpályán és bográcsfő

ző verseny a Sétatéren szombaton. 
Aznap este lép fel a Dupla Kávé és a 
Voltaj együttes is.

Vasárnap asztaliteniszversenyen 
vehetnek részt a Vajnafalvi sport
csarnokban, a Kőrösi Csoma Sándor 
Líceum Sporttermében pedig sakk
versenyre kerül sor. 22 órakor tű
zijátékkal és TNTkoncerttel zárul
nak a városnapok. Az állandó prog
ramok közül megemlítjük a tárla
tokat a Kádár László Képtárban, a 
Gazdáné Olosz Ella Galériában, va
lamint a Városi Művelődési Házban, 
a gyermeksarok és kézműves foglal
kozásokat a Sétatéren és a sétavona
tozást a Tündérvölgyben.

Őszi felvételi a Sapientián

Összesen 642 alapképzéses és 197 mesterképzéses helyre lehet jelent-
kezni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem őszi felvételijén. A 
költség-hozzájárulásos helyek mellett tandíjmentes helyek is várják a fel-
vételizőket. 
A Csíkszeredai Karon alapképzésen 89, míg a mesteri szakokon 14, Ma-
rosvásárhelyen 38 alapképzéses, illetve 30 mesteri, Kolozsváron pedig 25 
alapképzéses és 1 mesteri tandíjmentes hely van. A nyári felvételi során a 
gazdasági informatika, szociológia, kommunikáció és PR szakok bizonyul-
tak a legnépszerűbbeknek a Csíkszeredai Karon.
A Marosvásárhelyi Karon a kommunikáció és közkapcsolatok, az infor-
matika és számítástechnika, a kertészmérnöki és tájépítészet szakok 
iránt volt a legnagyobb az érdeklődés, míg a Kolozsvári Karon a filmmű-
vészet, fotóművészet, média szakra jelentkeztek a legtöbben. A felsorolt 
szakokon valamennyi tandíjmentes hely betelt, a filmművészet szakon a 
költség-hozzájárulásos helyek is. A fennmaradó 21 szakon tandíjmentes 
helyek is elérhetők. A felvételihez kapcsolódó minden információ, a he-
lyek száma és eloszlása, részletes bontásban megtalálható az egyetem 
honlapján.
Felvételi időszak: Csíkszeredai Kar – szeptember 4–10., Marosvásárhelyi 
Kar – szeptember 8. és 10., Kolozsvári Kar – szeptember 3–12.

Bár csak nemrég mutatta be a kolozsvári Apáczai Cse-
re János Elméleti Líceum vegyeskara nagyszabású és 
egyértelmű közönségsikernek örvendő musicaljét, a 
Mozart!-ot, az alkotók máris meghirdették a követke-
ző bemutatóra szóló szereplőválogatást. Az apáczaisok 
a jövő évadban a modern magyar musicaljátszás talán 
legismertebb darabját, a Rómeó és Júliát tervezik be-
mutatni.
A korábbi évhez képest, idén is lehetősége lesz bárkinek 
részt venni a következő előadás létrehozásában: más is-
kolák diákjait, valamint frissen végzetteket és egyetemis-
tákat is várnak az első két szereplőválogatásra, amely 

során szólistákat ke-
resnek Rómeó, Júlia, 
Capuletné, Capulet, 
Benvolio, Mercutio, 
Tybalt, Páris, a Daj-
ka, Montague-né, 
Lőrinc barát és 
Escalus, Verona her-
cegének szerepére.
Ez alkalommal szep-
tember 25-én és 
26-án 16 órától vár-
ják a szólista szere-
pekre jelentkezőket 
az Apáczai Csere Já-
nos Elméleti Líceum 
(Kolozsvár, str. I. C. 
Brătianu/Király ut-
ca 26. szám) A07-es 
termébe. A későb-
biekben külön tar-
tanak meghallga-
tás a tánc- és ének-
karba jelentkezők-

nek is. A meghallgatásra előzetes jelentkezés szükséges 
az apaczaimusical@gmail.com címen – legkésőbb szep-
tember 24-én 23 óra 59 percig!
Ugyanezen az e-mail címen igényelhető a felkészüléshez 
szükséges szövegkönyv és zenei alap. A meghirdetett 
szerepek megszerzéséhez előre meghatározott felada-
tokat kell teljesíteni a castingon, melyek megtalálhatók 
a kezdeményezés weboldalán, a www.apaczaimusical.
wordpress.com címen a Hírek menüpont alatt vagy 
az alábbi linken: https://apaczaimusical.wordpress.
com/2018/08/29/casting-romeo-es-julia-musical-
szereplovalogatas. 

XXI. Kovásznai Városnapok, szeptember 6-9.

Kémeri Szilvafesztivál harmadszor

Szereplőválogatást tartanak diákoknak az Apáczaiban




