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Neoton Família, Bojtorján, 
Zorán, Ákos, Quimby, Tamás 
Gábor – íme csak néhány nagy 
név a vasárnapig tartó Kolozsvá-
ri Magyar Napok fellépői közül. 
A változatos zenei felhozatalt 
is kínáló rendezvénysorozat a 
hétvégére is számos nagyszabá-
sú koncertet ígér.

 » KISS JUDIT

J avában dübörög a Kolozsvári Ma-
gyar Napok változatos zenei fel-
hozatalt kínáló koncertsorozata: 

a főtéri színpadon, a Bánff y-palota 
központi találkozóhellyé vált kert-
jében, valamint a Farkas utcában 
felállított színpadon is egymást 
váltják az előadók. A vasárnapig 
tartó, több mint 600 rendezvényt 
felsorakoztató városünnep prog-
ramja immár hagyományosan a hét 
utolsó napjaira kezd igazán besűrű-
södni, így pénteken, szombaton és 
vasárnap is rengeteg zenei esemény 
várja a nagyérdeműt. Úgy tűnik, az 
időjárás kedvez az Kolozsvári Ma-
gyar Napoknak, hiszen zavartalan, 
meleg napsütés várja a nappali 
események résztvevőit, majd lan-
gyos nyári estében, éjszakákon bu-
lizhat a nagyérdemű. Szerda este a 
kolozsvári születésű Tamás Gábor 
könnyű zenei fellépése várta a főtéri 
színpad népes közönségét. A közis-
mert, népszerű előadót töretlenül a 
romániai magyar könnyűzenei mű-

faj egyik megteremtőjének tartják. 
A jelenleg Svédországban élő éne-
kes mostani koncertjén természete-
sen felcsendültek olyan népszerű, 
általa énekelt dalok is, mint a Gyere 
velem a Hargitára vagy a Szép város 
Kolozsvár. A tervek szerint csütör-
tökön este Ferenczi György, a világ 
egyik legújítóbb szellemű szájhar-
monikása és zenekara, a Rackajam 
együtt muzsikált a Magyarország 
Érdemes Művésze díjas, illetve Liszt 

Ferenc-díjas Pál István „Szalonna” 
prímással és bandájával. Őket a 
tervek szerint az egyik legnépsze-
rűbb magyarországi együttes, az Er-
délyben immár gyakori fellépőnek 
számító Quimby koncertje követte. 
A Kiss Tibor (ének, gitár), Varga 
Livius (ütőhangszerek, vokál), Ba-
lanyi Szilárd (billentyűk), Kárpáti 
József (trombita), Mikuli Ferenc 
(basszusgitár), Gerdesits Ferenc 
(dobok) alkotta hatosfogat számos 

SZÁMOS ISMERT MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI ELŐADÓ LÉP SZÍNPADRA A VASÁRNAPIG TARTÓ KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOKON

Műfajteremtő zenészek csapnak a húrok közé

Zsúfolásig telt a kolozsvári Főtér, rengetegen voltak kíváncsiak Tamás Gábor koncertjére szerdán este

Romániában csak a marosvásárhelyi állatkertben él zsiráf
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csapongó lemezzel hagyott kitö-
rölhetetlen nyomot a magyar köny-
nyűzenében, miközben az évek 
során kialakította saját, össze-
téveszthetetlen hangját. A hétvé-
gén is változatos koncertprogram 
várta a nagyérdeműt, olyan ismert 
és elismert fellépőkkel, mint Ko-
vács Ákos Kossuth-díjas magyar 
dalszerző, zeneszerző, költő, éne-
kes-előadóművész, Sztevanovity 
Zorán előadóművész, zeneszerző, 
gitáros, énekes, valamint a Neoton 
Família Sztárjai a legendás ma-
gyar popzenei együttes dalaival. 
A hetvenes-nyolcvanas évek egyik 
legnépszerűbb magyar együttesé-
nek, a Neoton Famíliának a kon-
certjén a legismertebb dalokat a 
formáció híres tagjai adják elő – 
nagyszabású show keretében. Így 
a Kolozsvári Magyar Napok főtéri 
színpadán fellép Csepregi Éva, 
Baracs János Öcsi, Heatlie Dávid, 
Lukács Andi és Lukács Laci, vala-
mint Végvári Ádám is. Szintén a 
kincses városbeli ünnep vendége 
lesz többek közt az 1972-ben ala-
kult legendás Bojtorján együttes, 
amely elsőként ötvözte a népzenei 
és a populáris zenei stílust a klasz-
szikus vokális hangzással, amely 
mindmáig egyedülálló a magyar 
zenei életben. Szintén a húrok 
közé csap a Ladánybene 27, amely 
az első közismert reggae-zenekar 
Magyarországon, valamint szá-
mos erdélyi zenekar is. A részletes 
program a Magyarnapok.ro honla-
pon olvasható.

 » A vasárnapig 
tartó, több mint 
600 rendezvényt 
felsorakoztató 
városünnep 
programja immár 
hagyományosan 
a hét utolsó nap-
jaira kezd igazán 
besűrűsödni.

 » SIMON VIRÁG

Egész napos rendezvénnyel ünnep-
lik az 55 éve alapított marosvásár-

helyi állatkertet pénteken. A köszön-
tések során az egybegyűltekhez szól 
többek között a város polgármestere, 
Dorin Florea, de Máté Csaba, a Romá-
niai Állatkertek Szövetségének elnö-
ke, valamint Pavel Dumitru, az állat-
kert jelenlegi igazgatója is felszólal. 
11.45-tól megnyitják az Állatkerti pil-
lanatképek című kiállítást, amelyen 
azokat a fényképeket lehet látni, ame-
lyeket a látogatók készítettek és küld-
tek be. 12 órakor vezetett sétát tarta-
nak a marosvásárhelyi állatkertben, a 
rendezvényhez bárki csatlakozhat. A 
belépés egész nap díjmentes. A maga 
negyvenhektáros területével jelenleg 
a marosvásárhelyi állatkert az ország 
legnagyobbja, s igazi különlegessé-
ge, hogy az országban egyedül itt él 
elefánt és zsiráf. Az egykori, egyhek-
táros parkot Rend László alakította 
igazi állatkertté, őt tartják  a mega-
lapítójának. 1977-től utóda, Berecz-
ki Boldizsár a jelenlegivé bővítette 
a létesítményt. 1978-ban elkészült a 
trópusi ház, 1986-ban a tigrisek és 
medvék háza, 1989-ben befejeződött 
a majomház és az amfi teátrum építé-
se. Majd Kopacz András igazgatósága 
alatt is több uniós pályázatot nyerte 
el az állatkert, s így épültek az újabb 
létesítmények.

Ünnep a vásárhelyi állatkertben
 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A săpocai neuropszichiátriai kór-
házban múlt héten lezajlott 

támadás két áldozata továbbra is 
súlyos állapotban van – tájékozta-
tott csütörtökön az egészségügyi mi-
nisztérium. Az egyetemi kórházban 
két áldozat fekszik, mindkettő nő. 
Egyiküket megműtötték, állapota sú-
lyos. A másik páciens esetében nem 
volt szükség műtétre, az ő állapota 
stabil, de állandó felügyelet alatt áll. 
A Floreasca kórházban fekvő páci-
ens állapota stabil. „A legújabb kom-
putertomográfi ai lelet azt mutatja, 
hogy az agyi sérülések állapota nem 
romlott, igaz, a javulás jelei sem mu-

tatkoznak. Az altatóorvos úgy dön-
tött, hogy csütörtökön megpróbálja 
megszüntetni a szedált állapotot” – 
áll a minisztérium tájékoztatásában. 
A Bagdasar kórházban két nőt és egy 
férfi t kezelnek. A 83 éves nő állapo-
ta változatlan, a 62 éves nőt hétfőn 
akarják megműteni. A 60 éves férfi  
kezelés alatt áll, esetében az orvosok 
„pillanatnyilag nem tartják időszerű-
nek a műtétet”. Öt személy meghalt, 
nyolc pedig megsérült, miután egy 
alkoholelvonási tünetekkel beutalt 
38 éves férfi  a szombatról vasárnap-
ra virradó éjszaka több ütést mért 
egy perfúziós állvánnyal két kórte-
rem pácienseinek a fejére a săpocai 
neuropszichiátriai kórházban.

Ö tállomásos erdélyi turnéra indult 
szerdán a Magyar Nemzeti Tánc-

együttes Kárpátok visszhangja cím-
mel. Az MTI-hez elküldött tájékoztató 
szerint a turnén a Táncrapszódia és a 
Kalotaszeg című előadásokat láthatja 
az erdélyi közönség. Szerdán Szatmár-
németiben lépett fel, csütörtökön és 
pénteken Margittán, vasárnap Brassó-
ban, míg hétfőn Marosvásárhelyen 
szerepel a hivatásos néptáncegyüttes. 
Marosvásárhelyen a nagy érdeklő-
désre való tekintettel ráadáselőadást 

is tartanak. A nemzeti táncegyüttes 
sokszínű repertoárja a történelmi 
táncjátékoktól az autentikus folklór-
műsorokig, a dramatikus táncszínházi 
előadásoktól a népi hagyományain-
kon alapuló mesedarabokig terjed. 
A tájékoztató idézi Zsuráfszky Zoltánt, 
az együttes művészeti vezetőjét, aki 
elmondta: Táncrapszódia és a Kalota-
szeg előadásaikkal az est során a ma-
gyar nyelvterület legszebb táncait mu-
tatják be, különösen nagy hangsúlyt 
fektetve az eredeti előadásmódra.

Săpoca: két súlyos sérült

Turnén a nemzeti táncegyüttes




