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A vallásszabadság 450. évfor-
dulója alkalmából július 7-én a 
székelyderzsi unitárius vártemp-
lomból indult útjára az erdélyi és 
magyarországi lovasok részvéte-
lével szervezett lovas emlékzarán-
doklat. A tizenhat lovasból és négy 
kísérőből álló zarándokcsapat út-
ja során érinti a katolikus, evangé-
likus, református és unitárius fele-
kezetek egy-egy jelentősebb gyü-
lekezetét. A 450 kilométerre terve-
zett zarándoklat fő állomáshelyei: 
Bözöd, Marossárpatak, Mezőzáh, 
Torda, Szind, Mészkő, Székelykő, 
Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vízak-
na, Oltszakadát, Fogaras, Olthévíz 
és Székelyzsombor.

E vallási és történelmi jelle-
gű zarándoklat célja, hogy a há-
rom törvényes nemzet és a négy 
bevett vallás egyenjogúságának 
elvén, Erdély történelemmel át-
itatott terein átkelve a lovasok 
tisztelegjenek a több évszáza-
dos nemzeti és felekezeti együtt-
élés előtt, emléket állítsanak Já-
nos Zsigmond első erdélyi feje-
delemnek, és hogy felhívják a fi-
gyelmet az erdélyiség eszméjére: 
a türelemre, a szabadságra és a 
hitre. A zarándoklat július 21-én 
Oklándon ér véget, ahol emlékjel-
hagyás, ünnepi fogadás és műsor 
várja a résztvevőket és a meghí-
vottakat.

Méra Világzenei Csűrfesztivál

Koncertek a Borszék Feszten

Reneszánsz kastélynapok

Méra ismét három kontinens zené-
szeit hozza el egy falusi csűrbe au-
gusztus 2–5. között távol a város 
zajától és mégis közel. A sokszínű 
nemzetközi kínálat mellett idén a 
szervezők ráerősítenek a magyar 
és román nép- és világzenei vo-
nalra is. Akik a hétvégi fesztivál-
napokból szeretnék a maximumot 
kihozni, 29 lejért válthatnak elővé-
telben napijegyet, amely a fantasz-
tikus templomi koncertekre is ér-
vényes. Az esemény különleges-
ségét az adja, hogy Dresch Mihály, 
Csoóri Sándor és Lőrincz Horten-
zia formációja kifejezetten a mérai 

templomi koncertre áll össze. Idén 
sem marad el a Fölszállott a Pá-
va gálaműsor, színpadra lép a 
máramarosi Grupul Iza és a ma-
gyarországi Fonó zenekar. Napon-
ta este 6-ig kézműves foglalkozá-
sokkal, zenével, tánccal, énekkel, 
mesemondással várják a gyereke-
ket. Helyi különlegességek közül a 
fesztivál idején látogatható lesz a 
Bivalymúzeum, amely számos kü-
lönleges programnak ad otthont. 
A fesztivál ideje alatt a kolozsvári 
kisállomástól és a magyar operától 
éjszaka is rendszeresen járnak bu-
szok Mérára és vissza.

Borszéken a Bogrács Feszten 
lép fel július 14-én szombaton 
Herczku Ágnes és Nikola Parov, 
a magyar népzenei, világzenei 
élet megkerülhetetlen személyi-
sége. A műsorban Herczku Ág-
nes (képünkön) Bandázom című 
CD-jének, valamint Tüzet viszek 
című hagyományőrző albumá-
nak dalai mellett az aranyleme-
zes, többszörös Fonogram-díjas 
szerzőpáros saját szerzeményei, 
világzenei feldolgozásai szere-
pelnek. Előadásukban a magyar 
és a balkáni népzene új értel-

mezést nyer. Herczku Ágnest és 
Nikola Parovot Pálházi Bence he-
gedűn és Gabor Gera harmoni-
kán kíséri.

Szintén szombaton este fél tíz-
től lép fel a Fanfara Tran silvania, 
Erdély leghíresebb rézfúvós ban-
dája, amely csalhatatlan balkáni 
ritmusokkal örvendezteti meg ra-
jongóit. Az együttes műsorán talá-
lunk káprázatos sebességgel előa-
dott (percenként 200 ütem) román 
népzenei dallamokat, balkáni rit-
must, könnyűzenét, illetve mind-
ezek egyedi hangzású ötvözetét. 

Miklósvárán július 16. és 22. kö-
zött szerveznek első alkalom-
mal reneszánsz kastélynapokat. 

A miklósvári Kálnoky-vadász-
kastélyt a 17. században rene-
szánsz stílusban építették, a 18. 
század végén, 19. század elején 
klasszicista stílusban kiegészítet-
ték, majd az enyészetnek enged-
ték át. Az első alkalommal meg-
rendezett kastélynapok a rene-
szánsz életérzés és az aratás gon-
dolatkörében zajlanak. A terve-
zett programok közt szerepel iro-
dalmi és színjátszó műhely felnőt-
tekkel és gyerekekkel, kézműves-, 
régizene- és táncműhely. A július 
21-re, szombatra tervezett Anna-
bálra reneszánszos úri vagy népvi-
seletben várják a résztvevőket. Jú-
lius 22-én vasárnap pedig aratás-
ünnep és reneszánsz vásár várja 
az odalátogatókat. A lakomákat is 
reneszánsz módon bonyolítják.

Kalotaszegi
Magyar Napok
Bánffyhunyadon a Barcsay-
kertben (Parcul Tineretului) ren-
dezik meg július 14-én és 15-én 
a Kalotaszegi Magyar Napokat. 
Szombaton egyéb események mel-
lett hagyomá nyos mestersé gek 
bemutató ja lesz a Barcsay-kertben, 
valamint í ró asszony-talá lkozó  a 
Ravasz Emlé khá zban. Délután 
bá bszí nhá zi előadá son vehetnek 
részt a kisebbek, a nagyok pedig 
kerekasztal-beszé lgeté sen Kalo-
taszeg jövőjéről. Vasárnap a Pira-
mis együttes koncertje zárja a Ma-
gyar Napokat.

Égig érjen az ének

NÁNÓ CSABA

Bár manapság is fellépnek kon-
certeken, a fiataloknak, akik a 
monoton és őrjítő elektroni-
kus zene bűvöletében nőttek fel, 
már nem mond semmit a nagy-
váradi Metropol együttes ne-
ve. Gyerek voltam még, a hetve-
nes évek elején, amikor először 
hallottam, láttam őket zenél-
ni. És nem is akármilyen körül-
mények között, hiszen a váradi 
színház egyik előadásában lép-
tek fel Kolozsvárott vendégek-
ként. Aztán jó egy évtized múlva 
a véletlen úgy hozta, hogy a Kö-
rös-parti városban legyek kato-
na. Egyik hétvégén kivezényel-
tek bennünket a kultúrházba, 
hogy úgymond a rendet tartsuk 
fent egy nagyszabású koncer-
ten, ahol a Metropol is zenélt. De 
hát a zene mellett kit érdekelt a 
rend? Dugig volt a terem, román 
és magyar fiatalok együtt zeng-
ték, hogy „égig érjen az ének…” 
Erdély eme ikonikus zeneka-
rának – egyben egy korszak 
és egy nemzedék – történe-
tét Józsa Erika örökítette meg. 
A Metropol-sztori (Egy tegnapi 
rockbanda a Holnap városából) 
címet viselő kötet, a sepsiszent-
györgyi ARTprinter kiadó gondo-
zásában, az együttes létrejötté-
nek 50. évfordulójára jelent meg, 
és rövid időn belül már a máso-
dik kiadást éri meg. A szeretettel 
megírt könyvet vegyük szeretet-
tel kézbe, hogy lássuk, mik vol-
tunk, s hova tartunk a zűrzava-
ros (rock) világban…

Unitárius zarándoklat

A Scientia Kiadó pályázati felhívása

A Scientia Kiadó – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem ki-
adója – nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művé-
szet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelenteté-
sére. Olyan kéziratok beérkezését várják, amelyek bármelyik fent em-
lített terület fontos személyiségéről, erdélyi vonatkozású tudomány-, 
művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekes-
ségekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt egy-
aránt népszerűsítik. Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel 
megírt, kész kézirattal lehet. A pályázatra benyújtott kézirat terjedelme 
(mellékletekkel, ábrákkal, bibliográfiával stb. együtt) nem haladhatja 
meg a 250 oldalt (500 000 leütés szóközökkel). Pályázatot bárki be-
nyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.
A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.
sapientia.ro címre legkésőbb 2018. szeptember 30-ig. A beérkezett 
pályázatokat a Kiadói Tanács bírálja el. Elbírálási szempontok: tu-
dományos igényesség; eredetiség, újszerűség; a kiadvány stílusa és 
nyelvezete; a könyv megjelentésére vonatkozó szakmai ajánlás. A Ki-
adói Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését 
legkésőbb 2018. október 31-ig meghozza. A döntésről a kiadó minden 
pályázót írásban értesít. Sikeres pályázat esetén a kiadó a kézira-
tot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő publikálási sza-
bályzata szerint. A szerző(k) a kiadónak átadott kéziratokért nem ré-
szesülnek díjazásban. A kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, 
amelyben rögzíti a kiadás feltételeit, a felek jogait és kötelezettsége-
it, a kiadási folyamat időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát 
(ezen belül a szerzőnek járó tiszteletpéldányok számát), valamint a 
terjesztésre vonatkozó kitételeket. További információkért érdeklőd-
ni lehet e-mailen a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy a +40-364-
401454-es telefonszámon.




