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H I R D E T É S

KISCSOPORTOS RENDEZVÉNYEKRE, A HELYI KULTURÁLIS KÍNÁLATRA FEKTETIK A HANGSÚLYT A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOKON

Szabályokhoz igazodva ünnepel a kincses város
Tömegrendezvények helyett 
kiscsoportos találkozásokat 
kínál az augusztus 19–21. 
között rendezendő 11. Kolozs-
vári Magyar Napok. Ugyanak-
kor a programok többségén a 
részvételt előzetes regisztráci-
óhoz kötik.

 » BEDE LAURA

A koronavírus-járványra te-
kintettel augusztus 19–21. 
között különleges óvintéz-

kedések és szabályok bevezetésé-
vel rendezik meg – „Ami belefér!” 
jelmondattal – a 11. Kolozsvári 
Magyar Napokat. Ám a járvány-
helyzet súlyosbodása további, al-
ternatív forgatókönyvek kidolgo-
zására is kényszeríti a szervezőket 
– tájékoztatta szerkesztőségünket 
a Kincses Kolozsvár Egyesület 
sajtóirodája. Mint írták, bár idén 
nem kerülhet sor minden olyan 
rendezvényre, amelynek sajátja a 
tömeges és közvetlen találkozás, 
de lehetőség nyílik a kisebb, cso-
portos együttlétekre (a jelenlegi 
jogszabályok szerint legtöbb 500 
fő részvételével). A jelzett szigorí-
tások ellensúlyozásaként – terve-
ik szerint – a rendezvénysorozat 
egyik idei különlegessége lesz 

az az online közvetítéssorozat, 
amely a három nap során folya-
matosan elérhető lesz.

A szervezők közleményükben 
arra is kitérnek, hogy az érvény-
ben lévő óvintézkedések miatt 
az idén le kell mondaniuk a zárt 
térben zajló rendezvények több-
ségéről, illetve a napközbeni vá-
sárokról, a lacikonyhák és a bor-
utca működtetéséről, a sport- és 
gyermekprogramokról vagy ép-
penséggel az esti bulikról. Az idei 
programkínálat kialakításakor azon-
ban arra törekednek, hogy ezeket az 
eseményeket olyan r endezvények-
kel helyettesítsék, amelyek egyé-
nileg vagy kisebb csoportokban 
is látogathatók, és így is teljes 
értékű élménnyel gazdagítják a 
résztvevőket. Mivel képtelenség 
előre jelezni, hogy augusztus 
folyamán milyen utazási és ha-
tárátlépési korlátozások lesznek 
érvényben, továbbá a járvány-
helyzet súlyosbodása megváltoz-
tathatja a határon túlról érkező 
előadók beutazási feltételeit, az 
anyaországi és a más országok-
ból érkező meghívottak, illetve 
produkcióik mellett az idén még 
nagyobb hangsúlyt kívánnak fek-
tetni a helyi kulturális kínálatra.

Az egészségügyi óvintézkedé-
sek következtében a Kolozsvári 
Magyar Napok részeként lebo-

nyolított rendezvények döntő 
többsége szabadtéri lesz. A jelen 
állás szerint a rendezvénysorozat 
fő helyszínei: a Főtér, a Farkas ut-
cai templom, a Romkert, a Szent-
egyház utca 4. szám alatti udvar, 
valamint a Bánff y-udvar.

Annak érdekében, hogy a 11. 
Kolozsvári Magyar Napok min-
den résztvevője biztonságban 
tudhassa magát, a szervezők 
néhány fontos szabály betar-
tására kérik mindazokat, akik 
részt kívánnak venni a rendez-

vényen. A szabályzat szerint az 
idei Kolozsvári Magyar Napok 
programjainak többségén a rész-
vételt előzetes regisztrációhoz 
kötik. A résztvevőknek ingyenes, 
névre szóló jegyet kell váltaniuk 
online vagy személyesen a jegy-
pénztár(ak)nál. Az érdeklődők 
torlódását, valamint az egész-
ségügyi szempontból kockázatos 
tömeg kialakulását elkerülendő, 
arra kérik a résztvevőket, hogy 
az egyes programokra csak az 
azokra érvényes belépőjeggyel 

látogassanak el. A programok 
végén a résztvevők kötelesek el-
hagyni a rendezvények helyszí-
nét azért, hogy a szervezők fertőt-
leníthessék a kérdéses területet. 
A programok helyszínén nem 
lehet majd kiváltani az ingyenes 
jegyeket, viszont a már lefoglalt 
– illetőleg a még rendelkezésre 
álló, szabad – helyek száma fo-
lyamatosan nyomon követhető 
lesz a honlapon.

A regisztráció két héttel a ren-
dezvény előtt kezdődik, s ezt 
megelőzően lehetőség nyílik a 
teljes programkínálat részletes 
tanulmányozására. A 11. Kolozs-
vári Magyar Napok programkí-
nálatát – a tervek szerint – au-
gusztus első napjaiban teszik 
közzé. A mindennapi élet egyéb 
területeihez hasonlóan, az idei 
magyar napok rendezvényein is 
kötelező lesz a védőmaszk vise-
lése. A programokra ellátogató 
érdeklődőknek érkezésük után 
fertőtleníteniük kell a kezüket, 
valamint kötelező lázmérésen 
kell átesniük. Az eseményeken a 
jogszabályban előírtak értelmé-
ben megfelelő számú – és egy-
mástól a megkövetelt távolságra 
elhelyezett – ülőhelyet biztosíta-
nak a résztvevőknek. A mozgás-
korlátozott személyek számára 
külön ülőhelyeket tartanak fenn.

Az idei magyar napokon nem lesznek nagyszabású főtéri koncertek
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