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SIMON VIRÁG

Lehetőség adódik az éppen 
megnyíló évad várható ese-
ményeiről, bérletekről, je-

gyekről, online jegyvásárlásról 
tájékozódni. A különböző vetél-
kedőkön, a résztvevők jegyeket és 
bérleteket nyerhetnek a Színház 
előadásaira. A rendkívüli napon 
a színházi jegypénztár is rendkí-
vüli módon – külső standdal – és 
egész napos nyitva tartással várja 
a vásárlókat: jegyeket és bérleteket 
10.00 és 22.00 óra között lehet vá-
sárolni, újítani.

A rendkívüli nyitónap 10 órakor 
tornával kezdődik, amelyet a Pro-
cardia szakemberei irányítanak. 
Szintén 10 órától Csodakert - több, 
mint játék címmel bábszínházi fog-
lalkozást tart az 5–10 éves gyerme-
keknek Kali-Barabási Hajnalka és 
Tálas Ferenc a Színház protokollter-
mében.  Erre a foglalkozásra 11 és 16 
órától is várják a gyermekeket. 

10 órakor kezdődik a kulisszajá-
rás felnőtteknek, amely során nem-
csak az épület kevésbé ismert he-
lyeire juthatnak be az érdeklődők, 
hanem színháztörténetet is „tanul-
hatnak”. A Színházépület rejtetett 
helyeit 18 órától is megismerhetik 

az érdeklődők, akkor is lesz kulisz-
szajárás.  11 órától a dobolás alap-
jait tanulhatják meg a gyermekek 
és az ütőshangszerek iránt érdeklő-
dő felnőttek a  Hang drum session 
foglalkozás keretében, amelyet Pál 
Mátyás Áron és Tündérligeti Samu  
vezet. Ez a foglalkozás a Színház té-
ren lesz, s aki délelőtt lemarad róla 
ne bánja, hiszen 15.45 órakor meg-
ismétlik. Az épület felső előcsar-
nokában 11-12 valamint 15-16  óra 
között Kiss Borával jogázhatnak a 
felnőttek. Családi jóga-móka is lesz 
16 órától, ezt Benő Kinga vezeti és a 
Színház téren levő kis nyári színpad 
köré várják az érdeklődőket. 

17 órától kosárlabda-mérkőzés 
lesz a Sportcsarnokban, majd 18 
órától a Rocksulisok koncerteznek 
a Színház téren. Szintén délután 
5 órától a Kisteremben a Guga Jr. 
társulat bemutatja az Offl  ine című 
román nyelvű darabot. 18.30–19.30 
óra között a Színház téren Ruszuly 
Ervinnel lehet zsonglőrködni, majd 
19 órától zenerulett lesz a Bohemia 
String Quartettel. 20 órától kincs-

keresés lesz a színházépület kulisz-
száiban, s szintén ugyanakkortól 
a Színház téren ki lehet próbálni a 
kangoo jumps-ot. Aki táncolni és 
énekelni szeretne, az 20.40 órakor 
legyen a Színház téren, ahol retro 
diszkó buli lesz és karaoke a színé-
szekkel. 

Az egész napos rendezvényso-
rozat ideje alatt lesz még arcfestés, 
kézművesség, könyvturi, lehet tár-
sasjátékozni, és akik önkéntesnek 
szeretnének jelentkezni, azokat 
szintén várják 10–22 óra között 
a Színház téren felállított infó 
standnál. 

Jó tudni, hogy vannak olyan fog-
lalkozások, amelyekre előzetesen 
be kell jelentkezni, így akik bővebb 
információt szeretnének, megtalál-
ják a www.nemzetiszinhaz.ro hon-
lapon.

Színes évadnyitó  a Nemzetinél
Jegyeket és bérleteket is nyerhetnek a  marosvásárhelyiek

• A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 100%-os 
feltöltöttséggel,  egész napos évadnyitó prog-
rammal fogadja közönségét, barátait szeptember 
8-án, szombaton. Az immár hagyományosnak 
mondható, harmadik alkalommal megszervezett 
programkavalkád reggeli tornával kezdődik, és 
az éjszakába nyúlóan tart majd.

 A gyermekeket is számos 
programmal várják a Színház 
térre

▴  A R C H Í V  F E L V É T E L :  
B O D A  L .  G E R G E L Y

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Vásárhelyi Maris Fest
Motoros felvonulás, koncertek 
és alternatív programok várják 
a motorosokat, de nem csak, a 
hétvégén tartandó Maris Fest 
találkozón. A háromnapos, 
ingyenes rendezvény a Sziget 
utcában lesz. Fellép többek 
között a Krypton, a Hara, Dan 
Bittman, Dan Teodorescu, a 
Cherry Band, a Dirty Shirt, a 
The ROCK és a Karthago.
Szombaton 12 órakor a Sziget 
utcából indul a motoros felvo-
nulás.

Vígopera a várban
Donizetti Szerelmi bájital című 
vígoperájának premierjével 
folytatódik a nagy múltú 
Gördülő Opera sorozat, amely 
első ízben látogat külhoni 
magyar településekre. Az 
augusztus 31. és szeptember 
9. között nyolc székelyföldi 
városba utazó előadás Maros-
vásárhelyen szeptember 8-án, 
szombaton 20 órakor látható a 
várban. A produkció különle-
gessége, hogy színpadként 
egy kamion külön erre a célra 
kialakított pótkocsija szolgál. 
Az ingyenes szabadtéri előa-
dások Magyarország kormá-
nya támogatásával valósulnak 
meg.

Őszi takarítás Jedden
Szeptember 10–16. között 
nagyszabású takarítási akció 
lesz Jedd községben. Mint 
Bányai István polgármester 
elmondta, alaposan megtisz-
títják a zöldövezeteket, ugyan-
akkor az erdőket, tisztásokat, 
mezőket. A polgármesteri 
hivatal kesztyűket, zsáko-
kat, konténereket és szükség 
esetén markolóautót biztosít a 
lakóknak. Szeptember 10-étől 
kezdődően szeptember 16-ig 
minden falu központjába kon-
ténert helyeznek ki, ide lehet 
szállítani a hulladékot. Ezeket 
a tárolókat annyiszor ürítik 
ki, ahányszor szükséges. 
Nagyobb mennyiségű hulla-
dékhoz lehet külön konténert 
igényelni, ingyen.
Ugyanakkor két markoló áll 
majd a lakók rendelkezésére 
a következő program  szerint:  
hétfőn és kedden mindkettő 
Jedden lesz, szerdán Agárdon,  
csütörtökön Kebeleszentivá-
nyon, pénteken Kebelében. 
Amennyiben igény lesz rá, 
hétvégén is igénybe vehetik a 
helybéliek a gépeket. 
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