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Szeptember 28-a és 30-a között ren-
dezik meg Szilágysomlyón a XXVI. 
Báthory (Szilágysomlyói Magyar) 
napokat. A rendezvényen a 485 éve 
született Báthory István fejedelem-
re emlékeznek. Szeptember 28-án 
anyanyelvi játékok kicsiknek és na-
gyoknak, drámapedagógia-fogla-
kozás, könyvturi, kiállításmegnyitó 
szerepel egyebek mellett a program-
ban. Szombaton kerül sor a Báthory 
Kupa küzdelmeire, és átadják a Szil-
ágysági Magyarok Díszoklevelét, va-
lamint a Kiváló Pedagógus Díjat. Es-
te a kolozsvári Operettissimo együt-
tes koncertje hallható. Szeptember 
30-án az ökumenikus istentiszte-

let után megkoszorúzzák Báthory 
István mellszobrát. Ezután fellép a 
Nyírbátori Koncert Fúvószenekar és 
a Bátor Mazsorett Csoport a refor-
mátus templom előterében.

A Báthory-napok keretében szer-
vezik meg a Egészséges életmód–
szülni és születni jó! címmel a 
XXV. Orvostovábbképzőt is. A kon-
ferenciát a Semmelweis Ignác em-
lékév keretében dr. Andrásofszky 
Barna, Szilágynagyfalu szülötte, 
a MET örökös tiszteletbeli elnöke 
emlékének szentelik. A konferen-
cia helyszíne: Szilágysomlyó, ró-
mai katolikus közösségi ház, Csor-
gó (Argeşului) utca 1 szám.

A hagyományokhoz híven idén is 
szeptember 30-ig lehet pályázni 
az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Ifjúsági Szervezete által 
meghirdetett Legszebb 
Erdélyi Magyar Dal pá-
lyázat negyedik kiírásá-
ra. A beküldött dalokat 
három tagból álló zsűri – 
André Ferenc slammer, 
Balázs Imre József iro-
dalmár, Gábora-Máté Éva 
zenész-énekes – értékeli 
majd. A gálaestet és a díj-
kiosztót november 10-én 
tartják Kolozsváron.

A 2015-ben útjára indí-
tott pályázat vezérmotí-
vuma a kezdetektől fog-
va az, hogy támogassa az 
erdélyi magyar könnyű-
zenei életet és elősegítse 

a hazai, magyar nyelvű dalok szüle-
tését. Az elmúlt három év alatt több 
mint 160 dal mérkőzött meg a vetél-
kedőn a nyertesek sorában olyan, 

azóta befutott énekesekkel és zene-
karokkal, mint a Bagossy Brother’s 
Company, a No Sugar vagy Simó An-
namária. A pályázaton két kategó-

riában értékelik a dalo-
kat, kategóriánként há-
rom-három zenekar jut a 
döntőbe, ahol a végleges 
sorrendet a gálaesten be-
mutatott koncert alapján 
határozza meg a zsűri. A 
döntőbe jutott összes ze-
nekart díjazzák, a díjak 
között hazai és magyar-
országi fesztiválfellépé-
sek és stúdiófelvétel-le-
hetőségek szerepelnek. 
A pályázati felhívást az 
EMKISZ weboldalán le-
het elérni, és ugyanitt 
várják a jelentkezéseket 
is a szervezők.

Báthory-napok Szilágysomlyón

Idén ősszel sok szempontból mér-
földkőnek számító évad veszi kez-
detét a Háromszék Táncegyüt-
tesnél. Öt év után újra folklórmű-
sorral gazdagodik a társulat re-
pertoárja, novemberben jubilál a 
sepsiszentgyörgyi Népzene- és 
Néptánctalálkozó (immár 30. ki-
adásához érkezik), nem utolsósor-
ban pedig minden eddiginél több 
turné és kiszállás szerepel az in-
tézmény tervei között.

A Háromszék Táncegyüttes szep-
tember 18-án mutatja be legújabb 
produkcióját. Az Ivácson László mű-
vészeti vezető által rendezett folklór-
előadás az első világháború erdélyi 
vonatkozásairól szól – természete-
sen a néptánc és a népzene nyelvén.

A Háromszék Táncegyüttes leg-
újabb folklórelőadása keserű-édes 
emlékezés, táncos-zenés barango-
lás, amelyben a gyergyói, a Küküllő-
menti, a Sajó-menti és az észak-me-

zőségi tájegységek magyar, román, 
illetve cigány népzene és néptánc 
világába utaztatják a nézőt.

Bemutatóelőadás: szeptember 18-
án 19 órakor Sepsiszentgyörgyön a 
Háromszék Táncstúdióban. Továb-
bi előadások Szentgyörgyön 19-én 
és 20-án, 23-án a gyergyóremetei, 
Balás Gábor Művelődési Központ-
ban, 24-én a gyergyóditrói Kőrösi 
Csoma Sándor Művelődési Házban 
tekinthetők meg.

Tartalmas évadot kezd a Háromszék Táncegyüttes

A Nagyváradi Szigligeti Színház 
Lilliput Társulat szeptember 15-én 
17 órától ismét műsorra tűzi a Túl 
a Maszat-hegyen című előadását. A 
főszerepekben ezúttal Szabó Anna-
bellát és Csiki Roland Ádámot lát-
hatja a közönség. Az előadást hat 
éven felülieknek ajánlják. Jegyárak: 
gyerekeknek és nyugdíjasoknak 10 
lej, felnőtteknek 15 lej. Helyszín: Ár-
kádia Bábszínház, nagyterem.

Szeptember 16-án 10 órától a leg-
kisebbek számára, 0-3 éves korosz-
tálynak a Kezeslábas című baba-
színházi produkciót kínálják meg-
tekintésre. Jegyárak: 0-3 éveseknek 
ingyenes, a gyerek- és nyugdíjas jegy 
7 lej, felnőtteknek pedig 10 lej. Hely-
szín: Árkádia Bábszínház, kisterem. 
Jegyeket online a biletmaster.ro 
honlapon vagy a Szigligeti Színház 
jegypénztárában válthatnak.

Szeptember 13-án 19 órakor a 
Nagyteremben: Pulzart. Egy zabi-
gyerek kék háttér előtt történetet 
mesél (Molnár Ferenc Az üvegcipő 
c. drámája alapján, írta és rendez-
te: Radu Afrim)
19-én, 20-án  és 21-én  19 órakor 
a Kamarateremben: a kézdivásár-
helyi Városi Színház vendégelőadá-
sa. Yasmina Reza: Művészet (ren-
dező: Barabás Árpád)

22-én 19 órakor a Nagyteremben: 
A. P. Csehov Meggyeskert című drá-
mája (rendező: Sardar Tagirovsky)
24-én a Háromszék Táncstúdióban: 
Danse Noir (rendező-koreográfus: 
Barta Dóra, az M Studio előadása)
25-én  18 órakor a Nagyterem: Lewis 
Carroll Alice Csodaországban és 
Alice Tükör országban című mese-
regényei alapján készült Alice című 
előadás (rendező: Bocsárdi László)

Őszi felvételit hirdet
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Szeptember 10-én kezdődött az iratkozás a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemre felvételizők a következő szakokra:
Alapképzés: Színész szak (2 tandíjas hely) – osztályvezető tanár: Gáspá-
rik Attila, Gecse Ramóna; Rendező szak (3 tandíjnementes és 2 tandíjas 
hely) – osztályvezető tanár: Bocsárdi László; Audiovizuális kommunikáció 
– forgatókönyv- és reklámírás, média szak (1 tandíjas hely) – osztályveze-
tő tanár: Schneider Tibor; Teatrológia szak (7 tandíjas hely) – osztályveze-
tő tanár: Lázok János; Bábszínész szak (2 tandíjas hely) – osztályvezető 
tanár: Máthé Rozália; Látványtervező szak (7 tandíjas hely) – osztályveze-
tő tanár: Bartha József; Zene szak (7 tandíjas hely) – osztályvezető tanár: 
Benedek Tibor.
Magiszteri képzés: Színészképzés (3 tandíjas hely) – osztályvezető 
tanár: Berekméri Katalin; Bábművészet (2 tandíjmentes és 7 tandíjas 
hely) – osztályvezető tanár: Máthé Rozália; Művészetek és új média (5 
tandíjas hely) – osztályvezető tanár: Kós Anna; Teatrológia. Művelődés-
szervezés (7 tandíjas hely) – osztályvezető tanár: Balási András; Kor-
szerű zenei koncepciók (7 tandíjas hely) – osztályvezető tanár: Makkai 
Gyöngyvér.
A felvételi vizsgák szeptember 17-én kezdődnek. Bővebb információ elér-
hető a www.szini.ro honlapon, illetve az egyetem hirdetőfelületein, szék-
helyén: Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 6. sz.

Hétvégi előadások a Lilliput Társulatnál

A sepsiszentgyörgyi színház szeptemberi műsora

4. Legszebb Erdélyi Magyar Dal

Természettu do mányi 
konferencia
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Ter-
mészettudományi Szakosztálya 
A Magyar Tudomány Napja Erdély-
ben 17. fórumához kapcsolódóan az 
idén is megszervezi az Erdélyi Ter-
mészettudományi Konferenciát nov-
ember 24-én a kolozsvári Apáczai 
Csere János Líceumban. A konferen-
cia munkálatait az eddigi gyakorlat-
nak megfelelően a biológia, fizika, 
földtudományok, kémia, környezet-
tudományok szekciókban tartják. 
A rendezvény fő célja lehetőséget 
biztosítani a természettudományok 
különböző területeit művelők szá-
mára az egymás munkájával való ta-
lálkozásra. A konferencia hivatalos 
nyelve magyar és angol. Tervezett 
programját az eme.ro/termeszet cí-
men mielőbb közzéteszik.




