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Még mindig korlátok között 
ugyan, de a szervezők remé-
nyei szerint idén már sokkal 
szabadabban ünnepelhet a 
kincses városbeli magyarság: a 
12. Kolozsvári Magyar Napokra 
„visszatérnek” a főtéri könnyűze-
nei koncertek és a Farkas utcai 
vásár is. A részvételhez védettsé-
gi igazolás szükséges.

 » PAP MELINDA

A z érvényes járványügyi korlá-
tozásokat betartva, de a tavalyi 
„csonka évhez” képest már-

már a hagyományos programmal ké-
szülnek idén a Kolozsvári Magyar Na-
pok (KMN) szervezői. Gergely Balázs 
főszervező szerint az idei „Kerekedik” 
mottó is arra utal, hogy a nagyszabá-
sú rendezvény történetében újabb tíz 
év veszi kezdetét. A Kincses Kolozsvár 
Egyesület elnöke az idei, 12. kiadást 
beharangozó tegnapi sajtótájékozta-
tón elmondta: a Kolozsvári Magyar 
Napok a megújulás időszakába lé-
pett, az új kezdettel újabb tízéves cik-
lusnak vágnak neki.

Augusztus 17–22. között ugyanis 
ismét vissza tudják engedni a főtéri 
nagyszínpadra az olyan „közkedvelt 
magyar napos műfajokat”, mint a 
könnyűzenei koncertek, megtarthat-
ják a futómaratont, és újra lesz vásár 
a Farkas utcában. Utóbbit leszámítva 
valamennyi rendezvényen védettségi 
igazolás szükséges, oltási igazolást, 
negatív PCR- vagy gyorstesztet kell 
felmutatni a részvételhez, vagy iga-
zolni, hogy az érdeklődő átesett a Co-
vid–19 betegségen. Regisztrálni ezért 
nem szükséges, a már egyszer leel-
lenőrzött résztvevők a tervek szerint 
karszalagot kapnak, hogy ne kelljen 
magukat újra és újra igazolni.

Nosztalgia a Főtéren
Szabó Lilla programigazgató szerint 
az idén ötnapos rendezvény több 
mint 200 programmal várja a kolozs-
vári magyarokat, ezeket száz partner-
szervezettel közösen hozták tető alá. 

A helyszínek a szokásosak, a Főtér, 
a Bánff y-udvar és a Romkert mellett 
a Református Kollégium udvarán is 
lesznek programok, és a Farkas ut-
cai vásárt is megtarthatják. A jelen-
legi szabályozások szerint ez lesz az 
egyetlen helyszín, ahol nem kérnek 
védettségi igazolást, a vásárok eseté-
ben ugyanis nincs ilyen elvárás. El-
lenben épp emiatt mellőzni kell az it-
teni színpadot, és rendezvények sem 
lehetnek a Farkas utcában, hogy a 
többi helyszínhez hasonlóan ne kell-
jen körbekeríteni.

A Főtéren is lesz „átlátható, szim-
bolikus kordonhatár”, fogalmazott 
Gergely Balázs, aki szerint a jelenlegi 
szabályozás értelmében ide mintegy 
5000 résztvevőt engedhetnek be. Itt a 
rendezvény méretéhez képest „túlmé-
retezett” színpad lesz, ugyanis a pár 
nappal a magyar napok előtt záruló 
Electric Castle fesztivállal közösen 
használják azt. A főtéri rendezvények 

sora az augusztus 17-i, keddi napon a 
gödöllői Monarchia Operett Erzsébet 
királynőről szóló operettjével kezdő-
dik, melyet Kerényi Miklós rendezett. 
Szerdán a népzenéé lesz a főszerep, a 
Tokos zenekar ünnepli 10. születés-
napját a kincses város közösségével, 
míg csütörtökön egy másik kolozsvári 
zenekar, a Knock Out lép fel.

Gergely Balázs főszervező szerint a 
csütörtöki és a szombati nap a nosz-
talgiáé, ugyanis az első magyar na-
pok fellépőit hívták el újra. Így csü-
törtökön Szarka Tamás és a feloszlott 
Ghymes együttes több tagja is szín-
padra lép. A pénteki, augusztus 20-i 
operagála után fi lmvetítést tartanak, 
míg szombaton a Hot Jazz Band, illet-
ve Hobo és zenekara lép fel a Főtéren. 
Az idei kiadás ökumenikus istentisz-
telettel zárul.

Előtérben a kultúra
A szórakoztató programok mellett 
idén is számos kulturális rendezvény, 
kiállítás, koncert lesz, a Farkas utcai 
templom mellett a Redutban is lesz-
nek komolyzenei hangversenyek. Tu-
dományos előadások, beszélgetések 
is várják a kolozsváriakat, ugyanis a 
fennállásának 440. évfordulóját ün-
neplő Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem, illetve az idén 20 éves Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE) is beszáll a szervezők sorába. 
A Szent István Napi Néptánctalálko-
zót, a sokak körében népszerű ma-
ratont és az EKE teljesítménytúráit is 
megtartják, de örömfőzés is lesz.

Gyűjtés is lesz, ezúttal a Szent Mi-
hály-templom neogótikus kerítésére 
kérik a résztvevők anyagi támogatá-
sát ugyanis a Pákey Lajos tervezte té-
relválasztó leromlott állapotba került, 
és felújítása nem szerepel a főtéri is-
tenháza restaurálási tervében.

A magyar napok egyik fő szervező-
partnere Magyarország kolozsvári fő-
konzulátusa is, mely szintén változa-
tos, zömében kulturális programokkal 
készül, számolt be Mile Lajos főkon-
zul. Mészöly Miklósról, illetve a Nagy-
bányai Festőiskola 125. évfordulójáról 
és a páneurópai piknikről is megem-
lékeznek, de fotó- és ereklyekiállítás, 
fi lmvetítések is lesznek.

Azok, akik nem tudnak jelen len-
ni a Kolozsvári Magyar Napokon, a 
tavalyi kiadáshoz hasonlóan a KMN 
Tv-n követhetik, melynek működtetői 
egész napos programmal és sok élő 
közvetítéssel készülnek.

Gergely Balázs szerint a tavalyi le-
csupaszított ünneplésből idén sikerül 
elmozdulni az igazi örömködés felé. 
Újságírói kérdésre elmondta: a jubi-
leumi 10. kiadás után méretében már 
nem nagyon tud nőni a kincses vá-
rosbeli rendezvény, így folyamatosan 
annak megújítására törekednek. „A 
feje tetejére állíthatnánk bármikor, 
de jelen pillanatban az a lényeg, hogy 
meg tudjuk újítani a közönség érdek-
lődését, és fenntartani magunkban a 
motivációt” – összegzett a Kolozsvári 
Magyar Napok főszervezője. A részle-
tes programot hónap végére ígérik a 
szervezők.

Erdélyi tudósítások 2021. július 8.
csütörtök

 » A Főtéren is lesz „átlát-
ható, szimbolikus kordon-
határ”, fogalmazott Gergely 
Balázs, aki szerint a jelenle-
gi szabályozás értelmében 
ide mintegy 5000 résztvevőt 
engedhetnek be. 

 » RÖVIDEN

Életfogytiglan a gyerekgyilkosnak
Elutasította a Kolozs megyei Táblabíróság a nyolcéves 
kisfi át tavaly meggyilkoló kolozsvári férfi nak, Takács 
Györgynek a fellebbezését, így a gyerekgyilkos apa ügyé-
ben érvényben marad az alapfokú életfogytiglani ítélet. A 
Kolozs megyei Táblabíróság honlapján közzétett ítéletből 
kiderül, hogy a bírák alaptalannak ítélték Takács György 
fellebbezését, a férfi  ugyanis nem tudta megindokolni 
tettét. Az ügyész és a kisfi ú édesanyjának az ügyvédje 
egyaránt az életfogytiglani börtönbüntetés fenntartását 
kérték, amit jóvá is hagyott az ítélőtábla. Mint ismeretes, 
a 46 éves férfi  tavaly nyáron ölte meg gyermekét, vélhető-
en a volt felesége iránti bosszúvágyból. A vádirat alapján 
az apa előre megfontolt szándékkal követte el a bűncse-
lekményt, az ügyészség pedig életfogytiglani börtönbün-
tetés kiszabását kérte az ügyben.
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„KEREKEDIK” AZ IDEI, 12. KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK PROGRAMJA

Új kezdet a kincses városban

Bővülő kínálat. Kordonok között ugyan, de ismét lesznek nagykoncertek a kolozsvári Főtéren

Román jelzések jobbra

A konzervativizmus, a hagyományos értékek képviseleté-
nek, a család és az egyház támogatásának fontosságáról 
beszélt egy minapi bákói rendezvényen Ludovic Orban, a 
bukaresti képviselőház elnöke, a fő kormánypárt vezető-
je. A politikus felszólalásának üzenete még akkor is meg-
lepő, ha azt a helyén kezeljük, azaz annak a kampánynak 
a részeként, amely a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szep-
temberi kongresszusát előzi meg. A pártelnökségre pá-
lyázó Florin Cîțu miniszterelnök az utóbbi hetekben egyre 
több helyi pártszervezet támogatását szerezte meg, így 
taktikai váltásra kényszerítette a vesztét érző Orbant.

A PNL-vezér azt mondta, a nemzeti liberálisoknak a 
románok hagyományos értékeit kell támogatniuk, így a 
családot és az egyházat. Orban szerint a pártnak köze-
lebb kellene kerülnie a román falvak népéhez. Bírálta a 
koalíciós partnert, a Mentsétek meg Romániát Szövetsé-
get (USR), amelynek képviselői „olyanok, mintha nem is 
ebben az országban születtek volna”, s akiket sosem lá-
tott Bibliára esküdni vagy keresztet vetni. A volt kormány-
fő ezzel a retorikával a PNL kisvárosi, vidéki tagságát cé-
lozta meg, akik küldöttjeik révén még befolyásolhatják a 
kongresszusi elnökválasztás kimenetelét.

De nem csak Orban mögött sorakozik fel olyan cso-
portosulás, amely szembemegy a párt hivatalos, a 
brüsszeli fősodort kritikátlanul követő irányvonalával. 
Cristian Pîrvulescu román politológus korábban arra 
hívta fel a fi gyelmet, hogy a PNL-en belül megerősödött 
az „evangélista, pünkösdista, újprotestáns lobbi”, s 
ez a tábor Cîțut támogatja. A liberális nézeteiről ismert 
elemző egyenesen egy trumpista, illiberális vonalat vélt 
felfedezni a pártelnökségre törő kormányfő mögött. 
A PNL főtitkárát, Robert Sighiartăut nevezte az általa 
tumpistának tartott irány egyik legismertebb képvise-
lőjének. A politológus csalódottan, s egyfajta rémisz-
tőnek szánt példaként említette meg, hogy Sighiartău 
néhányszor azt mondta, az LMBTQ-kérdés nincs napi-
renden a pártban.

Erősítheti a konzervatív értékek képviseletének lega-
lább üzeneti szintű felvállalását a román politikusok ré-
széről az a nemrég közölt felmérés is, miszerint a vallási 
értékeket, a hagyományos családot támogató naciona-
lista politikai erőre szavazna a romániaiak majdnem 
hatvan százaléka. Némileg meglepő, hogy a megkérde-
zettek hetven százalékának támogatását veszítené el 
az illető párt, ha a nemzeti kisebbségek jogainak kor-
látozását kezdeményezné. A megkérdezettek hatvanöt 
százaléka volt azon a véleményen, hogy Romániának 
meg kell védenie nemzeti érdekeit, ha azok nincsenek 
összhangban az európai uniós szabályokkal, de ugyan-
ilyen magas az uniós tagság fontossága mellett elköte-
lezettek aránya is.

A romániai politikum ideológiákhoz való „rugalmas”, 
ad-hoc jellegű hozzáállása már-már legendássá vált az 
elmúlt harminc évben. Éppen ezért a helyén kell kezelni a 
mostani üzeneteket. Arra ugyanakkor egyre több jel utal, 
hogy van igény Romániában egy olyan klasszikus kon-
zervatív pártra, amely jobbra áll az ultraliberális irányba 
elmozduló USR-től, de mentes a Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) szélsőséges cirkuszpolitizálásától. A 
jobbra jelzést észleljük, a kérdés már csak az, merre térül 
valójában a csupán kiszámíthatatlanságában kiszámít-
ható román politikai elit, s ezen belül a fő kormánypárt. 
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