
Színes világ2019. április 26–28.
péntek–vasárnap12

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND 

Számos helyi és külföldi együt-
tes lép színpadra, valamint bor-

udvar, pálinkaösvény és sörsarok 
is lesz az idei Udvarhely-napokon, 
amely május 27-én kezdődik, és egy 
hétig tart – jelentették be a szerve-
zők csütörtöki sajtótájékoztatóju-
kon. Jakab Attila városmenedzser 
szerint a három éve újragondolt 
rendezvényük idén teljesedik ki 
igazán. Kifejtette, a székelyudvar-
helyi eseményt nem szándékosan 
szervezték a csíksomlyói pápalá-
togatással azonos időszakra, az 

önkormányzat még tavaly hozta a 
döntést. Ettől függetlenül reméli, 
hogy a két rendezvény kiegészíti 
majd egymást, és a zarándokok 
is szívesen részt vesznek néhány 
programon. Hangsúlyozta, az idei 
Udvarhely-napok fő színtere a Sé-
tatér és a minifocipálya lesz.

Simon Tímea Mária, a polgármes-
teri hivatal rendezvényszervezési 
osztályának vezetője rámutatott, 
a városnapok talán legnevesebb 
meghívottja Boban Markovic szerb 
trombitaművész lesz, aki június 
2-án, vasárnap este nyolc órakor 
lép fel a minifocipályán. Őt a ma-

gyarországi Kowalsky meg a Vega 
követi.

Az esemény nyitónapján, május 
27-én Sárik Péter és Falusi Mariann 
jazzműsorát hallgathatják meg az 
érdeklődők este hét órától a polgár-
mesteri hivatal Szent István termé-
ben. A koncertek május 29-én, szer-
dán folytatódnak a Sétatéren, ahol 
elsőként a Bohemian Betyars szóra-
koztatja a közönséget. Csütörtökön 
a Soulwave, valamint a Kiscsillag 
lesz a színpadon, pénteken pedig 
a Vad Fruttik és a Monyo Projekt 
zenél. A Blahalousiana és a Mar-
thy Dharma koncertjét szombaton 

élvezhetik a városnapozók. Minde-
mellett helybéli, illetve Székelyud-
varhelyről elszármazott és feltörek-
vő együttesek is színpadara lépnek 
a rendezvény különböző napjain.

Mivel a gyereknap az Udvarhely- 
napok időszakában lesz, ezért 
június elsején, szombaton hang-
súlyosabb szerepet kapnak a gyer-
mek- és családias jellegű programok. 
A Tomcsa Sándor Színház és az Ud-
varhely Táncműhely egy-egy gye-
rekdarabbal készül. A székelyud-
varhelyi kulturális intézmények, 
például a Haáz Rezső Múzeum, a 
többi napon is bekapcsolódnak 
a rendezvénybe saját programok-
kal. Továbbá idén Székelyudvar-
hely testvér települései is – Vác, 
Soroksár és Budavár – műsorokkal 
érkeznek.

A csíksomlyói pápalátogatáskor 
tartott szentmisét június 1-jén élőben 
lehet követni a polgármesteri hivatal 
belső udvarán felszerelt kivetítőn. 
Ezt megelőzően pedig a Ferenc pápa 
életéről készült fi lmet nézhetik meg 
ugyanitt az érdeklődők.

Zörgő Noémi, a hivatal szóvivője 
hangsúlyozta, az említett sörudvar, 
borsarok és pálinkaösvény a Sétaté-
ren lesz, valamint a gasztroutca egy 
része is a parkba költözik.

A szervezők azt ígérték, hogy ha-
marosan közzéteszik a részletes 
programot az esemény Facebook-ol-
dalán. Felhívták a fi gyelmet arra, 
hogy május 3-ig várják azon árusok 
jelentkezését, akik jelen szeretnének 
lenni a rendezvényen. Ők a vasaro-
sok@udvarhely.ro e-mail-címen re-
gisztrálhatnak.

Boban Markovic is fellép a május végi Udvarhely-napokon
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TÖBB NÉPTÁNCEGYÜTTES, A 4S STREET ÉS ANTAL TIMI IS SZÍNPADRA LÉP A KINCSES VÁROSI SZABADTÉRI RENDEZVÉNYEN

Ismét együtt majálisoznak a kolozsváriak

Együtt a család. A tavalyi, Colina parkban szervezett majálison közel háromezren vettek részt

 Virtuóz. Az Udvarhely-napok talán legnevesebb meghívottja Boban Markovic szerb trombitaművész lesz

Minden korosztályt megszólító 
programokkal, zenével, tánccal 
várják az érdeklődőket a kolozs-
vári majálison, amelyet május 
4-én szerveznek a Monostor 
negyedi Colina parkban.

 »  BEDE LAURA

T ovábbra is minden egyes ko-
lozsvári lakosnak szól a május 
4-én, a Monostor negyedi Co-

lina parkban szervezett kolozsvári 
majális – fogalmazott Balló Tamás, 
a Kolozs Megyei Ifj úsági Fórum 
(Kifor) elnöke csütörtöki sajtótájé-
koztatóján. Kifejtette, tavaly közel 
háromezren vettek részt a koráb-
ban családi majálisként ismert ren-
dezvényen, amelynek a nevét és 
helyszínét is megváltoztatták. Em-
lékeztetett, a névváltoztatással azt 
akarták jelezni, hogy az esemény 
nemcsak a családoknak, hanem va-
lamennyi kolozsvári lakosnak szól, 
illetve a Colina park könnyebben 
megközelíthető, mint a Törökvágás, 
ahol a majális első négy kiadását 
szervezték. Balló Tamás elmond-
ta, az újítást követően a részvételi 
arány magas volt, és a visszajelzé-
sek is pozitívak voltak.

„Az egész családnak!” mottójú 
rendezvényen idén több fellépővel 
várják az érdeklődőket. A színpadi 
programot a gyalui néptáncegyüt-
tes nyitja szombat délelőtt, majd a 
Fölszállott a páva népzenei és nép-
táncos tehetségkutató műsort meg-
nyerő Kalotaszeg Legénytársulat 
lép fel a Tokos Zenekar kíséretében. 
A tordatúri néptáncegyüttes fellé-
pését követően a Keljfeljancsi Báb-
színház adja elő Mátyás király és a 
kolozsvári bíró című produkcióját. 
Aki mozgásra vágyik, zumbázhat 
György Antóniával, a gyerekek pe-
dig a magyarországi Kicsi Gesztenye 
Klub koncertjét élvezhetik, vala-
mint lovagolhatnak, és a lovas íjász 
bemutatót is megtekinthetik.

Délután a Legszebb Erdélyi Ma-
gyar Dal verseny 25 év alatti kategó-
riáját megnyerő gyergyószentmik-
lósi 4S Street koncertezik, a tombola 
után pedig a bánff yhunyadi születé-
sű, Magyarországon élő Antal Timi 
lép színpadra. A sorsoláskor többek 
között a mérai világzenei fesztivál-
ra és a marosvásárhelyi Vibe fesz-
tiválra szóló belépőt lehet nyerni. 
A sátrak és a park többi területén a 
legkisebbek „találkozhatnak” Eper-
kével és társaival, hogy játékosan 
ismerkedjenek meg a gyümölcsök-
kel, valamint arcfestéssel és lufi haj-

togatással várják őket. Az RMDSZ 
kolozsvári szervezete és a Kifor által 
szervezett majális egész napos prog-
ramjai között szerepel cserkészfog-
lalkozás, bábkészítés, bábozás, ne-
mezelés.

Balló Tamás érdeklődésünkre el-
mondta, a rossz időjárásra is felké-
szülnek: idén két nagy sátrat állítanak 
fel, valamint a színpad és a gyermek-

programok helyszíne is fedett. 
Kifejtette, a majálison ingyenesen 
vehetnek részt az érdeklődők, és 
ezúttal karszalagokkal szeretnék 
mérni a létszámot. A Kifor elnöke 
a Krónika kérdésére úgy fogalma-
zott, ötéves tervükben szerepel, 
hogy kétnaposra bővítik a rendez-
vényt, amelynek amúgy körülbe-
lül 40 ezer lej a költségvetése.

 » A szervezők 
ötéves tervében 
szerepel, hogy 
kétnaposra bő-
vítik a kolozsvári 
majálist.
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