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Hazai és magyarországi, népzenei és pop-rock zenekarok is fellépnek Szatmárnémeti legnagyobb fesztiválján

Koncertdömping a Partiumi Magyar Napokon

A Partiumi Magyar Napokon 
hagyományszerűen sztár-
fellépőkkel és remek han-

gulatú koncertekkel várják a rész-
vevőket augusztus 20–26. között 
Szatmárnémetiben. Rögtön az el-
ső napon a Kölcsey Ferenc Főgim-
názium udvarán felállított szín-
padon Herczku Ágnes és a Banda 
csap a húrok közé, a magyar nép-
zenei, világzenei élet megkerül-
hetetlen személyiségei. Aki isme-
ri a csodálatos hangú Herczku Ág-
nes és a népzene talán legtehetsé-
gesebb magyarországi muzsikusa, 
a bolgár–magyar szülőktől szár-
mazó Nikola Parov korábbi közös 
produkcióit, az nem fog csalódni a 
koncertben sem.

A szervezők szerint aki szere-
ti az igazi tradicionális cigányze-
nét, de a modern ritmusok sem ide-
genek számára, az nem maradhat 
otthon augusztus 21-én este, hi-
szen ugyancsak a Kölcsey udvará-
ra érkezik a magyarországi Parno 
Graszt zenekar. Az 1987 óta műkö-
dő roma folkzenekar 2002-ben meg-
jelent Rávágok a zongorára című le-
mezével került be a folkzenei kör-
forgásba, azóta többször végigjár-
ták a világot, a BBC dokumentum-
filmet is forgatott róluk. Itthon a 
nép- és világzene közönségén kí-
vül sokan akkor ismerték meg őket, 
amikor 2016-ban bekerültek A Dal 

című műsorba – sikerük azóta is 
töretlen.

Augusztus 22-én a Budapest Bár 
lép színpadra. Az együttes zené-
szek és énekesek laza szövetségé-
nek indult, azonban a magyar és ci-
gány művészek együttműködésén 
alapuló produkció merész ötlete 
bevált: a Budapest Bár telt házakat 
vonzott a MÜPA hangversenyter-
mébe, a Katona József Színházba, 
az A38-as Hajóra, s a nyári feszti-
válok egyik keresett programja lett. 
Minőségi, különleges, szórakozta-
tó muzsikája mindenkihez szól, aki 
szereti a jó zenét. Szatmárnémetibe 
többek között a Magna Cum Laude 
zenekarból ismert Mező Misivel, 
Tóth Verával és Behumi Dórival ér-
kezik a Budapest Bár.

Következő napon a nemzeti rock-
tól fog dübörögni a színpad, hi-
szen Varga Miklós, Kalapács Jó-
zsef, Rudán Joe és Tóth Reni, avagy 
az Atilla Fiai Társulat nemzeti rock-
operáink legnagyobb slágereit hoz-
za el a Partiumi Magyar Napok kö-
zönségének. Augusztus 24-től kéz-
művesek, gyermekprogramok, kon-
certek és sok színes műsor tölti meg 
a Kossuth-kertet és az Újközpontot. 
A nagyszínpadon a debreceni Cso-
konai Színház és a szatmárnémeti 
Dinu Lipatti Filharmónia közös elő-
adásában Katona József Bánk bán-
jának koncertváltozatát tekinthetik 

meg az érdeklődők, este a Kossuth-
kertben XXL band-koncert lesz, míg 
a hétvége első napját after party zár-
ja DJ Shiverrel.

A szervezők augusztus 25–26. kö-
zött a látogatók biztonságára és nyu-
godt szórakozására is igyekeztek a 
lehető legnagyobb hangsúlyt fektet-
ni. Éppen ezért, hogy minden zava-
ró tényező a Kossuth-kert kapuin kí-
vül maradjon, a 17. Partiumi Magyar 
Napok idén először belépős rend-
szerrel várja a látogatókat. A hétvé-
ge mindkét napján, szombaton és va-
sárnap délelőtt 10 órától csak azok 

léphetnek be a Kossuth-kertbe és ez-
zel egyben a partiumi napok prog-
ramjaira, akik a kapuknál 10 lejes 
belépőt váltanak. Viszont fontos tud-
ni, hogy ezért az összegért cseré-
be 2 zsetont és egy karszalagot ad-
nak a szervezők. A zsetonok összér-
téke 10 lej, ami elfogyasztható a ren-
dezvény étel- és italárusainál. A 18 
év alattiaknak továbbra sem kell be-
lépőt váltaniuk, viszont karszalagot 
nekik is kötelező módón kell viselni-
ük. Augusztus 25-én a fiatalok ked-
vence, a magyarországi Megasztár 
és az amerikai Voice sztárja, Király 

Viktor lép fel a Kossuth-kertben, az 
estét pedig egy hatalmas utcabállal 
zárják a Strangers együttessel.

A rendezvény utolsó napján igazi 
kulináris paradicsom és szórakozás 
vár ismét mindenkit a Kossuth-kert-
ben: gyerekprogramok, főzőverseny, 
kézműves foglalkozások, kutyaki-
képzős bemutató és szabadedzés, 
délelőtt az Újközpontban alakreform-
edzés Rubint Rékával. Este pedig egy 
fergeteges Demjén Ferenc-koncert 
zárja a Partiumi Magyar Napokat. 

krónika

Román állampolgárok lopták el egy 
olaszországi futballcsapat kisbu-
szát; a járművet a magyarországi 
rendőrök találták meg, amit az itáli-
ai klub illetékesei személyesen kö-
szöntek meg a magyar hatóságok-
nak. A magyar rendőrség tájékozta-
tása szerint a Romans d’Isonzo fut-
ballklub (Romans d’Isonzo kis tele-
pülés Itália északkeleti felében) sa-
ját pénzen vásárolt járművét még jú-
nius 22-én lopták el, miután betörtek 
a klubba. A kisbusz annyira új volt, 
hogy még lopás után járó biztosítás 
sem volt rajta. A járművet azonnal fel-
tették a nemzetközi körözési listára, 
hátha Európában valahol felbukkan. 

A Police.hu oldalon közölt tájékozta-
tás szerint a kisbuszra alig két nap-
pal később, június 25-én hajnalban 
találatot is jelzett a schengeni infor-
mációs rendszer, hiszen a Csongrád 
megyei Kiszombornál két román fér-
fi megpróbált kilépni vele Magyaror-
szágról. Mivel nagyon kevés kilomé-
tert ment a jármű, és a benne utazók 
viselkedése is gyanús lett a szolgálat-
ban levő magyar határrendészeknek, 
a buszt kockázatelemzés alapján ala-
pos vizsgálatra félreállították. Ekkor 
derült ki, hogy azt az olasz hatósá-
gok keresik. A futballklubnak Csong-
rád megyei kötődése is van, egyik is-
merősük jelezte nekik, hogy a Police.

hu-n megjelent egy cikk az általuk 
keresetthez hasonló kisbuszról. Ez-
zel egy időben a tulajdonosok hivata-
losan is értesültek arról, hogy a jár-
művet a magyar hatóságok megtalál-
ták. Így megfelelő papírok és engedé-
lyek birtokában Csongrád megyei is-
merősük visszaszállította a kisbuszt 
Olaszországba.

A klub tagjai annyira hálásak vol-
tak, hogy augusztus 7-én ellátogattak 
a kiszombori határrendészeti kiren-
deltségre, hogy az ott dolgozó rend-
őrök munkáját személyesen köszön-
jék meg egy baráti kézfogással.

hírösszefoglaló

Románok loptak kisbuszt az olasz futballklubtól

Különböző műfajt képviselő zenekarokkal, minden 

korosztályt megszólító programokkal, újításokkal vár-

ják az érdeklődőket a 17. Partiumi Magyar Napokon, 

amelyet augusztus 20–26. között szerveznek Szat-

márnémetiben.

Kalotaszentkirályon találkoznak a 
Szent Király Szövetség képviselői
A Kolozs megyei Kalotaszent-
királyon találkoznak a hétvégén 
a Szent Istvánról elnevezett ma-
gyarországi, felvidéki és erdé-
lyi települések vezetői és hagyo-
mányőrzői. Póka András György, 
Kalotaszentkirály polgármestere 
az MTI-nek csütörtökön elmond-
ta, a Szent Király Szövetségbe tö-
mörült települések 22. találkozó-
jára kerül sor, Kalotaszentkirály 
másodszor látja vendégül 21 Kár-
pát-medencei település küldöttsé-
gét. Csaknem 360 vendég fogadá-
sára, elszállásolására készülnek.

A polgármester tájékoztatása 
szerint a hasonló találkozók ál-
landó programpontja a szövetsé-
get alkotó települések polgármes-
tereinek a közgyűlésére. Ennek 
az ünnepi jellege nem jelenti azt, 
hogy nem kerülnek szóba konk-
rét együttműködési ügyek is. Hoz-
zátette: igyekeznek alacsonyabb 
szintre is levinni a települések kö-
zötti kapcsolatokat. Néhány tele-
püléssel csereüdültetésről, az is-
kolák kapcsolatairól is sikerült az 
elmúlt találkozókon megegyezni.

A program keretében a települé-
sek képviselői emlékfasort ültet-
nek a Kalota-patak partján. A ven-
dégeknek szombat délelőtt lehető-
sége nyílik a székelyjói vízesés-
hez, a jósikafalvi (bélesi) víztá-
rozóhoz, illetve egyes kalotasze-

gi műemlék templomokhoz ellá-
togatni. Szombat délután a kü-
lönböző települések hagyomány-
őrző tánccsoportjai mutatkoznak 
be, este pedig a helyi iskola ud-
varán koncertezik a magyaror-
szági Republic együttes. A kon-
certet tűzzsonglőrködés és tű-
zijáték zárja. 2003-ban volt leg-
utóbb Kalotaszentkirály a találko-
zó házigazdája. Akkor a szövetség 
Szent István-mellszoborral aján-
dékozta meg a kalotaszegi telepü-
lést. A szobrot egy évvel később 
avatták fel a település Szent Ist-
vánról elnevezett parkjában.

A Szent Király Szövetséget Ma-
gyarországról: Bakonyszentkirály, 
Kerkaszentkirály, Királyszent-
istván, Porrogszentkirály, Rinya-
szentkirály, Szabadszentkirály, 
Szentistván, Szentistvánbaksa, 
Szentkirály, Szentkirályszabadja, 
Szombathely-Szentkirály, Erdélyből: 
Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, 
Marosszentkirály, Sepsiszent-
király, Székelyszentistván, Szé-
kelyszentkirály, valamint Felvidék-
ről Királyfiakarcsa, Vágkirályfa, 
Sajószentkirály, Sajókirályi alkotja.

Kalotaszentkirályon egyébként 
év közben számos hagyományőrző 
rendezvényt szerveznek, mint az 
Örökségünk őrei találkozót, Csip-
kebogyó-fesztivált, népi mestersé-
gek táborát.

Rock- és beatlegenda. Demjén Ferenc Kossuth-díjas magyar énekes koncertje zárja a 17. Partiumi Magyar Napokat

Segítő kéz. Az olasz futballklub képviselői megköszönik a magyar határrendészek közbenjárását

forrás: police.hu




