
Színes világ2020. március 11.
szerda12

Márciusi lapszámunk hónap 
pasijával, a csíkszeredai 
Adorjáni Bálinttal készült 
interjúnkból mutatunk egy 
kis részletet:

Hiszek a személyes
találkozásban

Adorjáni Bálint Csíkszeredá-
ban született, kilencéves 

volt, amikor családjával Ma-
gyarországra költöztek. Közgaz-
dász- és színészdiplomája is van. 

A legnézettebb sorozatokban és 
a leglátványosabb magyar tör-
ténelmi fi lmekben játszik, meg 
persze színházban, mert azt 
vallja, a színház a lételeme. Kos-
suthkifl i, Korhatáros szerelem, 
Válótársak, csak néhány a leg-
népszerűbb munkáiból. Decem-
berben vetítette a Duna Televízió 
a Mária Terézia című fi lmet, eb-
ben a jóvágású és temperamen-
tumos Esterházy Miklós herce-
get alakította. Mi pedig nem is 
értjük, Mária Terézia hova tette 
a szemét, hogy nem ezt a szép, 
macsó férfi t választotta...

– Sokszor hallani azt a véle-
ményt, hogy manapság nincs is 
hol ismerkedni.

– Hely van, és én a személyes 
ismerkedésben hiszek, az inter-
netesben nem. Az utóbbi a fel-
gyorsult világnak, az emberek 
zárkózottságának meg a csaló-
dástól való félelmének köszön-
hető szerintem. A netes ismerke-
déssel tulajdonképpen ki lehet 
hagyni azt az első pár kört, ami 
alatt kiderül, hogy ugyanazt gon-
doljuk a világról, ugyanaz az ér-
tékrendünk, vagy nem. Elhiszem, 
hogy lehet így párt találni, de ez 
nem az én utam. Én hiszek a sze-
mélyes találkozásban, mert csak 
így lehet megtudni, van-e szikra, 
van-e izzás.

A magazin új rovatában, az 
Ételmesében a székelyudvar-
helyi Piroska néni története 
és rendkívül ínycsiklandozó 
receptjei kerülnek terítékre:

Milliók követik, mit főz
Piroska néni a negyedikről

Cukkiniben tálalt zöldségkrém-
leves, kukoricás sárgarépa, 

nílusi sügérfasírt, ánizsgyökér- és 
spárgakrémleves – csak néhány 
fi nomság Csiki Piroska konyhájá-
ból. A székelyudvarhelyi nagyma-
ma saját bevallása szerint átlagos 
háziasszony, ám hogy mit főz csa-
ládjának, naponta ezrek fi gyelik.

A kisvárosi nagymamák átla-
gosnak tűnő életét éli Piroska 

néni a székelyudvarhelyi tömb-
házlakás negyedik emeletén, 
ám a szűk családja tudja, hogy a 
konyhaajtó mögött egy nyugdíjas 
háziasszonynak álcázott varázs-
ló lakik. Közel félezer, gondosan 
tálalt és fotózott recept, hagyo-
mányos erdélyi ételek és külön-
leges ínyencségek, több mint 
hatmilliós nézettség tíz év alatt – 
ez Csiki Piroska elmúlt évtizedé-
nek számszerűsített mérlege. Az 
a nagy gond és szeretet azonban, 
amivel ételeit fűszerezi, nem 
mérhető.

Az anyagok teljes terjedelmük-
ben a márciusi Nőileg magazinban 
olvashatók. Keresse a lapárusok-

nál vagy a Nőileg webáruházá-
ban: noileg.ro/elofi zetes.

A legfrissebb                     ből

Az előadás új színpadtechnikai megoldások révén varázsolja el a nézőt a korábban nem látott mozdulatokkal, dalokkal, hangszer-összeállításokkal

KORÁBBI GYŰJTÉSEKET FELHASZNÁLVA ÁLLÍTJA SZÍNPADRA ÚJ MŰSORÁT A HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES

Felcsendülnek Gyergyószék elfeledett dallamai
Ékes Gyergyó címmel mu-
tatja be új műsorát csütör-
tökön a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes. Az 
előadás a táncfolklorisz-
tikailag kevésbé ismert 
Gyergyói-medence tánc- és 
zenekultúrájába nyújt bete-
kintést.

 » ISZLAI KATALIN

A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes Ékes Gyer-
gyó című új előadásának 

hétfői főpróbája után sajtótájé-
koztatón ismertették a darabot. 
András Mihály, az együttes igaz-
gatója arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy a gyűjtők által „felkapott” 
területekkel ellentétben a gyer-
gyószéki falvak feltérképezé-
se háttérbe szorult. Az 1950-es 
évektől a kétezres évekig alig 
készült 3-4 táncgyűjtés a meden-
cében, pedig Bartók Béla, Kodály 
Zoltán és Molnár Antal korai 
gyűjtései felhívják a fi gyelmet 
Gyergyó jellegzetes, karakteres, 
ősrégi dallamaira, hangszeres 
zenéjére és táncaira. Éppen ezért 
az együttes Ékes Gyergyó című új 
műsora a térség kevésbé ismert 
tánc- és zenekultúrájába nyújt 
betekintést.

A darab rendezői, Farkas Ta-
más és Farkas Ágnes a kétezres 

évek elejétől faluról falura járva 
készítettek fi lmfelvételeket a me-
dence településein, értékesebbnél 
értékesebb táncos egyéniségeket, 
énekeseket, zené szeket találva. 
Ezeket a korábbi gyűjtéseket, és 
a megkerülhetetlen Hazug Pista 
történeteit felhasználva került 
színpadra az előadás, amely a 
modern látványvilág, a mai szín-
padtechnikai megoldások segít-
ségével varázsolja el a nézőt a 
korábban nem látott mozdulatok-

kal, dalokkal, hangszer-összeállí-
tásokkal, történetekkel.

A magyar kormány támogatá-
sával megvalósult előadás be-
mutatóját csütörtökön 19 órától 
tartják Csíkszeredában, a városi 
művelődési házban. Ezt köve-
tően a hónap folyamán további 
hat alkalommal láthatja a kö-
zönség a zenés-táncos darabot 
Csíkszeredában, Gyergyóreme-
tén, Gyergyószárhegyen és Sep-
siszentgyörgyön.

Járványmegfékezési intézkedések

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vezetősége közölte, előa-
dásaikat is érintik a koronavírus-járvány megfékezése érdekében 
történő intézkedések. A két csíkszeredai műsort (a csütörtökit és 
péntekit) megtartják, ugyanakkor az utasításokat fi gyelembe véve 
a következőket hozzák nézőik tudomására. Tekintettel arra, hogy 
maximum fél házzal tarthatják előadásaikat, több jegyet nem áll 
módjukban árusítani, viszont az eddig megvásárolt és lefoglalt je-
gyekkel meg lehet nézni a műsort; kötelesek a nézőiket regisztrálni 
mindkét előadás előtt; műsor előtt 10 perccel mindenkinek el kell 
foglalnia helyét, amelyet nem hagyhat el az előadás végéig.
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