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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Lovasnapot tartanak a kincses 
városban: az eseményt immár 

8. alkalommal szervezik meg a 
Lomb utcában, a Szilaj Lovasta-
nyán. Az ingyenes rendezvényre, 
amely kitűnő kikapcsolódási le-
hetőség az egész család számára, 
szombaton várják az érdeklődő-
ket. Az esemény megnyitója 11 
órakor kezdődik, ezt követően 
különböző lovasbemutatókat 
tekinthet meg a közönség a lo-

vasíjászattól a Virtus Transsylva-
nica harci bemutatójáig. Azok a 
vendégek, akik a saját lovukkal 
érkeznek, nevezhetik kedvencü-
ket a helyszínen zajló ló szépség-
versenyre. Akik próbára szeret-
nék tenni magukat, nevezhetnek 
különböző ügyességi vetélkedő-
re. A kicsik számára lovas sétálta-
tással, bábszínházzal, arcfestés-
sel és óriáscsúszdával készülnek 
a szervezők. További információk 
az esemény Facebook oldalán ta-
lálhatóak.

Lovasnap az egész családnak

Ingyenes lovasnapot tartanak Kolozsváron a hétvégén 

ERDÉLYBEN IS FELLÉP SZEPTEMBERBEN A HETVENEDIK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLŐ MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

Körúton a táncos-zenei antológiák
Erdélyben, Délvidéken, 
Kárpátalján is turnézik az 
alapításának hetvenedik 
évfordulóját ünneplő Ma-
gyar Állami Népi Együttes. 
A társulat Marosvásárhe-
lyen, Székelyudvarhelyen és 
Szentegyházán lép színpad-
ra szeptember első felében. 

 » KISS JUDIT

T öbb erdélyi helyszínen is 
fellép a hetvenedik szüle-
tésnapját ünneplő Magyar 

Állami Népi Együttes, amely a 
pandémia alatt elmaradt sze-
repléseit augusztus végén, szep-
tember elején pótolja. A társulat 
Délvidéken, Kárpátalján is turné-
zik. Az erdélyi szerepléssorozat 
szeptember 9-én Szentegyházán, 
a Gábor Áron Művelődési Házban 
debütál, másnap a társulat a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház-
ban áll színpadra. A körút szep-
tember 11-én a székelyudvarhelyi 
sportcsarnokban ér véget, itt az 
együttes az Erdélyi táncházta-
lálkozó gálaestjén lép fel. Mind-
három alkalommal a Körtánc 
– Kárpát-medence-antológia – a 
Magyar Állami Népi Együttes 

nagy sikerű előadásainak a Kin-
cses Felvidék, a Megidézett Kár-
pátalja, a Kolozsvári piactéren és 
az Ezerarcú Délvidék tematikus 
válogatása – szerepel a műsoron.

A bemutató azt a Bartók által 
megfogalmazott igazságot erősíti, 
miszerint az itt élő népek művé-
szetének évszázadokon átívelő 
kölcsönhatása egyetemes, elvá-

laszthatatlan kultúrát hozott lét-
re. E gondolat jegyében az előa-
dásban a magyar mellett helyet 
kapnak a szomszéd népek tán-
cai és zenéi is. Tavaly, a nemzeti 
összetartozás évében a Magyar 
Állami Népi Együttes Muravi-
déken és Felvidéken lépett fel. 
A pandémia miatt csak idén 
folytatódik az immár jubileumi 

turné: a kárpátaljai, a délvidéki 
és az erdélyi magyarság augusz-
tus végén, szeptember elején 
élvezheti a nagy múltú társulat 
előadásait. A fellépéssorozat 
augusztus 28-án, Zentán, az V. 
Szent Mihály-napi Táncházta-
lálkozó és Sokadalom ünnepség-
sorozat gálaestjén, az Ezerarcú 
Délvidék összeállítás bemutatá-

sával kezdődik. Az előadás a ma-
gyar színpadi néptáncművészet 
történetében először mutatja be 
a Délvidéken élő népek – magya-
rok, szerbek, horvátok, ruszinok, 
szlovákok, románok és cigá-
nyok – sokszínű hagyományát, 
amely egyedülálló módon ötvözi 
Közép-Európa és a Balkán sajá-
tos világát. Szeptember 5-én az 
együttes a Kárpátaljai kultúrkara-
ván program részeként lép fel: a 
Kárpátaljai Megyei Zene-Drámai 
Színház felújított színpadteré-
nek díszátadóján mutatkozik 
be. A Megidézett Kárpátalja 
– Hágókon innen és túl című 
előadás szintén nóvum: a Kele-
ti-Kárpátokban és annak előte-
rében, a Kárpátalján élő népek 
gazdag tradicionális kultúráját 
dolgozza fel, egyúttal kiemelve 
a nemzeti sajátosságokat és a 
közös vonásokat. A társulat kö-
zel egy évtizede szisztematikus 
következetességgel állítja szín-
padra a határon túli területek 
tradicionális kultúráját. Olyan 
táncos-zenei antológiákat al-
kot, amelyben a magyarságunk 
népművészete mellett – a Szent 
István-i gondolat szellemében – 
teljes természetességgel jelennek 
meg az adott területen élő nemze-
tiségek hagyományai is.

 A társulat következetességgel állítja színpadra a határon túli területek tradicionális kultúráját

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
 M

AG
YA

R 
ÁL

LA
M

I N
ÉP

I E
GY

ÜT
TE

S

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
 S

ZI
LA

J L
O

VA
ST

AN
YA




