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• Igazán nem panaszkodhat az erdélyi magyar közösség a téli ünnepek-
hez kapcsolódó kulturális és szórakoztató rendezvények hiányára, sőt in-
kább a programkavalkádban való eligazodás okozhat komoly fejtörést. A 
kikapcsolódásra vágyók színházi előadásokra, koncertekre, fesztiválokra 
és természetesen karácsonyi vásárokra látogathatnak el, és a kisgyere-
kes családoknak sem kell otthon maradniuk, hiszen számos helyszínen 
tartanak gyermekfoglalkozásokat is.

Programkavalkád az ünnepi id
Minden korosztályt megszólító kulturális és szórakoztató eseményeket szerveznek

BEDE LAURA

A z igazi, hóropogástól han-
gos téli időjárás ugyan még 
várat magára, a karácsonyi 

hangulat azonban már november 
elejétől belopta magát a mindenna-
pokba: a bevásárlóközpontok pol-
cairól fenyődíszek kacsingatnak, a 
városi díszkivilágítás ünnepi han-
gulatot teremt, az ajándékvásárlási 
frász pedig a már amúgy is zsúfolt 
terekre még több kutakodót vonz. 
Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ün-
nepekre való felkészülést nem lehet 
elég korán elkezdeni, talán néhány 
városban ezért is nyitják meg már 
jellemzően több mint egy hónappal 
az ünnepek előtt a karácsonyi vá-
sárt. Nagyszebenben már november 
15-én, míg Kolozsváron 22-én bo-
rult fénybe a Főtér, ahol megnyílt a 
Télapó házikója, teljes gőzzel üzemel 
a szabadtéri jégpálya, a szórakoztató 
programokon kívül pedig kiváló le-
hetőség kínálkozik a kézműves tár-
gyak, személyre szabott ajándékok 
vásárlására is. Szintén kézművesek, 
iparművészek, helyi termelők kínál-
ják portékáikat a kincses városi Bul-
gakov kávéház teraszán december 
16–20. között sorra kerülő karácso-
nyi vásáron is. A székelyföldi váro-
sok többségében is kigyúltak az ün-
nepi fények tegnap, amit a főtereken 
tartott közös adventi gyertyagyújtás 
tett még ünnepibbé, csupán a ma-
rosvásárhelyieknek kell december 
5-éig várniuk arra, hogy ünnepi kön-
töst öltsön a város.

Sepsiszentgyörgyön eközben to-
vábbgondolták a hagyományos ka-
rácsonyi vásárt, az önkormányzat 
ugyanis idén a környezettudatosság 
és az újrahasznosítás jegyében szer-
vezi meg a rendezvényt december 
13–24. között. Ennek megfelelően 
feltételként szabták meg, hogy az 
élelmiszerstandoknál kizárólag le-
bomló, komposztálható vagy újra-
hasznosítható evőeszközökkel és 
tányérokban kínálhatják az ételt, 
az italokat pedig az eddigi műanyag 
pohár helyett papírpohárból, illet-
ve visszaváltható üveg- vagy kerá-
miacsészékből fogyaszthatják el a 
látogatók. Az újítással az alternatív 
evőeszközök, tányérok, poharak 
használatára szeretnék felhívni a 
lakosság fi gyelmét, a karácsonyi vá-

sáron ezenkívül a hulladékot is sze-
lektíven gyűjtik.

Időutazás a mozivásznon

A bőség zavarával küszködő, a sok 
járkálásban elfáradt fi lmkedvelők a 
mozivászon előtt pihenhetnek né-
hány órát, mielőtt a szeretteiknek 
szánt ajándékokkal hazacipekedné-
nek. Mikulási ajándéknak is kiváló 
egy mozijegy a december 6-án de-
bütáló Jumanji – A következő szint 
című amerikai fantasztikus-kaland-
vígjátékra, vagy karácsonyhoz kö-
zeledve a Star Wars: Skywalker kora 
című fi lm decemberi 20-ai bemutató-
ja is izgalmakkal teli estét nyújthat. 
Bár a romániai mozik már november 
végétől játsszák a gyerekek által vár-
va várt Jégvarázs második részét, az 
amerikai animációs fi lm minden bi-
zonnyal megunhatatlan, és a kicsik 

közkívánatára decemberben is újra-
nézhető. Szintén november végétől 
játsszák a hazai mozik a Balánbá-
nyán, több erdélyi színész részvéte-
lével forgatott lélektani krimit, Bago-
ta Béla Valan című első mozifi lmjét. 
A feszült és szívszorító alkotás fő 
helyszíne Valan, a hólepte erdélyi 
bányaváros. Péter (Krisztik Csaba) 
nagyvárosi rendőrként emberkeres-
kedők után nyomoz, életét annak 
szenteli, hogy eltűnt lányokat talál-
jon meg. Minden megmentett lány-
ban saját húgát, Julit látja, akinek 
huszonkét éve nyoma veszett szülő-
városukban, a romániai forradalom 
káoszában felbolydult Valanban. Pé-
ter egy telefonhívás miatt kénytelen 
visszatérni az erdélyi bányavárosba, 
amikor felmerül a gyanú, hogy test-

vére holtteste került elő a hófödte 
fenyvesek között. A múltba vezető 
nyomozás útvesztőjében a férfi nak 
nemcsak a várost fojtogató bűnözés-
sel kell megküzdenie, hanem saját 
démonaival is.

Színház az egész világ

Annak sem kell sokat keresgélnie, 
aki a mozinál élőbb néznivalóra vá-
gyik, hiszen az ünnepek alkalmából 
a felnőttekre és a gyermekekre is 
gondolnak az erdélyi színházak. A 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház Udvarhely Bábműhely tago-
zata Gyermek születék című előadá-
sával készül az adventi időszakra. A 
hagyományos betlehemes játék alap-
jaira épülő zenés-bábos produkciót a 
december 1-jei bemutató után 2-án, 
5–6-án és 8–10-én tekintheti meg a 
közönség. A Tomcsa Sándor Szín-

ház ugyanakkor a román drámaírás 
egyik legünnepeltebb és legtöbbet 
játszott alkotója, I. L. Caragiale komé-
diájával búcsúztatja az óévet. Az el-
veszett levél Albu István, a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió Színház 
igazgatója rendezésében kerül bemu-
tatásra december 19-én, ezt követően 
a szilveszteri ünnepi előadás előtt de-
cember 20-án is játsszák. Albu István 
rendező lényegre törő értelmezése rá-
mutat a szereplőkkel való hasonlósá-
gainkra és a mindennapi társadalmi 
dinamikák szervezőerőire.

A Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulata december 
29–31. között játssza bérletszünet-
ben a szilveszteri előadást Pénz az 
égből címmel. A Ray Cooney-vígjá-
ték rendezője Lendvai Zoltán, aki 

nem is olyan rég a Család ellen nincs 
orvosság című, szintén Cooney-víg-
játékkal szerzett felhőtlen perceket a 
szatmári publikumnak.

A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház is kacajoktól lesz hangos 
év végén: a Tompa Miklós Társu-
lat december 30-án tartja A hülyéje 
című bohózat előbemutatóját, más-
nap pedig a premiert. Georges Fey-
deau darabját Sebestyén Aba ren-
dezésében láthatja a nagyérdemű. 
Ugyanakkor még az ünnepek előtt 
a budapesti Nemzeti Színház és a 
marosvásárhelyi Spectrum Színház 
közös produkciója tekinthető meg 
december 14-én. Egy 19. század eleji, 
sokgyermekes család története a Sá-
ra asszony. Ez a család lehetne akár 
hétköznapi is, ám kálváriája és az 

ezt követő végkifejlet mégis példává, 
sőt történelmi jelentőségűvé emeli.

Szintén december 14-én mutatják 
be a Kolozsvári Állami Magyar Szín-
házban Porogi Dorka rendezését, az 
Alice az ágyban című Susan Son-
tag-darabot, amelyet december 15-én 
és 28-án is megtekinthet a közönség.

Operettel zárják az évet

Kevés olyan hungarikum létezik, 
amelyet úgy ismernek és szeretnek 
szerte a világban, mint a magyar 
operettet. Hírnevét a századelő 
olyan alkotói alapozták meg, mint 
Kálmán Imre, Szirmai Albert vagy 
osztálytársuk, Jacobi Viktor. Az ő vi-
lágsikert aratott alkotásai között ott 
találjuk Sybill, a párizsi énekesnő, 

„ A székelyföldi városok 
többségében már  kigyúl-
tak az ünnepi fények, 
amit advent első vasár-
napján a főtereken tartott 
közös gyertyagyújtás 
tett még ünnepibbé.




