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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A rendezvénysorozat csütör-
tök délután 5 órakor veszi 
kezdetét az Eugen Nicoară 

művelődési ház kiállítótermében, 
ahol megnyílik a Szászrégen és 
szászrégeniek képekben című fo-
tókiállítás, illetve bemutatják a 
Helytálló elődeink című könyvet 
jelentős szászrégeni magyar sze-
mélyiségekről. Este 6 órakor Sorin 
Mitu: Az én Erdélyem című könyv 
magyar nyelvű fordítását mutatják 
be, Sebestyén Mihály történész, a 
könyv fordítója, Káli Király István 
író, szerkesztő közreműködésével. 
Zongorán játszik Gáczi Amália 
egyetemi hallgató. Este 8-kor a 
Park vendéglőben táncház várja a 
kicsiket és nagyokat, a vajdaszen-

tiványi zenekar húzza a talpalá-
valót. 

Péntek délelőtt 11-kor a Rad-
nótfáji Református Kistemplom-
ban kezdődik a Réges-Régen című 
diákvetélkedő, amelynek témája 
Koós Ferenc élete és munkássá-
ga. Este 6 órától az Eugen Nicoară 
művelődési ház nagytermében a 
Liselotte és a május című produk-
ciójával vendégszerepel a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata. Egy belépő ára 25 
lej. Helyeket a 0757-109 450-es és a 
0741-024 882-es telefonszámokon, 
vagy a helyszínen foglalhatnak. 
Este 8-tól  pálinkakóstolásra vár-
ják az érdeklődőket, akik a nyá-
rádszentsimoni Csipán-pálinkákat 
ízlelhetik meg, majd nótaesten ve-
hetnek részt. A Piros kancsó, piros 
bor című rendezvényen fellép Mik-
lós Szilvia és Szilágyi Sándor, kísér 
Jakab Attila és zenekara. Helyszín 
a radnótfáji Krizantém étterem. Je-
gyeket az RMDSZ-székházban vá-
sárolhatnak (0748-116 617). 

Szombat délelőtt 11 órától az Eu-
gen Nicoară művelődési ház nagy-
termében a Tánc, ének vidámság  
című műsorukkal lépnek színpad-
ra a szászrégeni kisdiákok. Dél-
után 4-től Pozsár Róbert kolozsvá-
ri orgonaművész az evangélikus 
templomban tart orgonakoncertet. 
Este 7-től az Eugen Nicoară műve-
lődési házban tartják a Magyar-
nak maradni című gálaestet, a VI. 

Szászrégeni Magyar Napok hiva-
talos megnyitóját, ahol átadják a 
2018-as életműdíjakat és kihirde-
tik a történelmi vetélkedő eredmé-
nyét. Közreműködik a szászrégeni 
Kéknefelejcs néptánccsoport, Hor-
nung Helga és Mester Zsolt diákok. 

Az est második felében a nyárád-
szeredai Bekecs együttes Ember 
az embertelenségben című  zenés, 
táncos, prózás előadására kerül 
sor. A belépés ingyenes. A napot 
az este 9 órakor kezdődő, fi atalok-
nak szánt buli zárja a Crinul ven-
déglőben.

A vasárnapi programoknak az 
Avântul sporttelep és az ott fel-
állított színpadok adnak helyet. 
Délelőtt 9-kor kezdődik a kispá-
lyás foci, valamint az Aranyfaka-
nál gulyásföző verseny, 10-kor a 
Gyermekvilág – sportversenyek, 
szórakoztató játékok, íjászbemutó, 
amelyet a fúvószenekar fellépése, 
kenyér áldás (12 óra után) követ. 
A délután folyamán helyi köny-
nyűzene, népi táncok, népdalok 
lesznek szászrégeni és környék-
beli fellépőkkel. Délután 5-től Go-
zefi ni Magic show bűvészelőadá-
sát tekinthetik meg az érdeklődők, 
este 7-kor Koszika és a Hotshots 
koncertje kezdődik, 9-kor pedig az 
Intim Torna Illegál lép színpadra. 
A rendezvénysorozat lampionere-
getéssel ér véget.  

Számos program közül lehet 
választani

▴  F O T Ó :  P E T O F I P R O G R A M . H U• Szeptember 6. és 9. között hatodik alkalommal 
szervezik meg Szászrégenben a magyar napokat. A 
szervezők nyolc helyszínen húsznál több rendezvény-
nyel várják az érdeklődőket.

Színes magyar napok Régenben
Koncertek, színház, gyerekprogramok várják a helyieket és a környékbelieket

Kisebb lehűlés 
következik
A következő két hétben eleinte 
meleg, később hűvösebb, 
csapadékosabb időre számítha-
tunk – derül ki az Országos Me-
teorológiai Igazgatóság (ANM) 
hétfőn közzétett, szeptember 
16-áig érvényes előrejelzésé-
ből. Erdélyben szeptember 4. 
és 6. között a legmagasabb 
hőmérséklet 24-25 Celsius-fok-
ra esik vissza, majd a jelzett 
periódus végéig ezen, 1-2 fokkal 
magasabb szinten marad, ami 
kevéssel több, mint a sokévi 
átlag – ismerteti az előrejelzést 
az Agerpres. Az éjszakai hőmér-
sékletek változók lesznek, de 
nagyjából beilleszkednek a 
10-14 Celsius-fok közötti inter-
vallumba.

Ígéretek listáján
A román kormány beruházási 
alapot hozna létre, amely a 
gyógyfürdőhelyek fejlesztését 
célozza– számolt be a Realita-
tea TV. A főként csődbe jutott 
társaságoktól származó alap 
összege legkevesebb egymilli-
árd euró lenne a következő tíz 
évre vonatkozóan, amelyből 
az ország 31 gyógyfürdőhelyét 
újítanák fel. Maros megyében 
Szováta és Marosszentgyörgy 
szerepelnek ezen az úgyne-
vezett ígéretek listáján, mint 
olyan települések, amelyek ré-
szesülhetnek a támogatásból.

Egész napos 
évadnyitó
Szeptember 8-án, szombaton a 
100% Reloaded című évad-
nyitó rendezvénysorozatra 
várja a marosvásárhelyieket a 
Nemzeti Színház. A harmadik 
alkalommal zajló program-
kavalkád reggeli tornával 
indul, és éjszakába nyúló 
rendezvényeket kínál. Az új 
évad várható eseményeiről, 
bérletekről, jegyekről, online 
jegyvásárlásról is tájékozód-
hatnak az érdeklődők, illetve 
a különböző vetélkedőkön 
jegyeket és bérleteket is lehet 
nyerni a színház előadásaira. 
Ez alkalommal a színházi jegy-
pénztár is rendkívüli nyitvatar-
tással várja az érdeklődőket: 
jegyeket és bérleteket 10 és 22 
óra között lehet majd vásá-
rolni. A színház frissítéseket, 
további részleteket a www.
nemzetiszinhaz.ro honlapon 
és a www.facebook.com/tom-
pamiklos oldalon jelentet meg.

• RÖVIDEN 

A N T A L  
E R I K A

Több mint húsz 
rendezvényre lehet 
ellátogatni a magyar 
közösség négynapos 
ünnepén.  




