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Immár 11. alkalommal szervezik 
meg a Brassói Magyar Napokat, 
az idei ünnep szeptember 12. és 
19. között várja az érdeklődőket. 
Az évek során a fesztivál a dél-er-
délyi szórvány legnagyobb ma-
gyar kulturális eseményévé nőtte 
ki magát. Toró Tamás főszervező 
megkeresésünkre arról beszélt, 
mit jelent a város magyarságá-
nak a rendezvénysorozat.

 » SIMÓ HELGA

B üszkék vagyunk arra, hogy Er-
délyben az egyik legrégebbi 
magyar ünnep a brassói – han-

goztatta megkeresésünkre Toró Tamás 
főszervező (portrénkon) annak kap-
csán, hogy vasárnap kezdődik az egy-
hetes rendezvénysorozat. Kifejtette, 
habár 12 évvel ezelőtt fogant meg ben-
nük egy ilyen jellegű esemény szerve-
zésének a gondolata, valójában már 

az 1940-es újságokból kiderült, hogy 
a brassói magyarság már akkor szerve-
zett programsorozatot. „Ilyen értelem-
ben 71 év szünet után született meg a 
döntés, hogy újra kell a magyar ünne-
pet éleszteni, és ennek több oka is volt. 
Elsősorban az, hogy jelen pillanatban 
sajnos Brassó az egyedüli nagy erdélyi 
város, ahol jelentős számú magyarság 
él, és még sincs saját magyar kulturális 
intézménye” – fejtette ki a főszervező. 
Úgy véli, hogy a Brassói Magyar Napok 
hiánypótló fesztivál, amely nagyon so-
kat jelent a brassói magyarság számá-
ra. Ilyenkor sokan hazatérnek, akár az 
Egyesült Államokból, akár Nyugat-Eu-
rópa számos országából, hogy együtt 
tudjanak ünnepelni. Azért sem akar-
ták nyáron megszervezni az eseményt, 
hogy kora őszre mindenki hazaérjen 
a nyári vakációból, és minél nagyobb 
létszámban részt tudjanak venni az ér-
deklődők a magyar napokon.

Brassó, az erős bástya
A főszervező azt az üzenetet szeretné 
közvetíteni a fesztiválon keresztül, 
hogy amennyire fontos Észak-Erdély és 
a Székelyföld, legalább annyira fontos 

a dél-erdélyi magyar sors is. „Meggyő-
ződésem, hogy ha mi itt, Brassóban a 
bástya szerepét töltjük be, és ha ez a 
bástya megerősödik, odafi gyelünk rá, 
akkor a vár is annál erősebb, és tovább 
fog állni. Várunk mindenkit szeretettel 
a várból, merjenek eljönni hozzánk, 
legyenek velünk, mutassuk meg, hogy 
sokan vagyunk” – mondta Toró Ta-

más. Hozzátette, nagyon jóleső érzés, 
hogy az utóbbi években egyre többen 
jöttek fesztiválozni a Székelyföldről, 
Belső-Erdélyből és a Partiumból is. 
Toró Tamás reméli, ezúttal is sokan 
eljönnek, és a gazdag programkínálat-
ból remélhetőleg mindenki talál ma-
gának ínyére való kulturális csemegét.

Betölteni a város
emblematikus tereit
A főszervező kiemelte, a fesztivál több 
helyszínen zajlik párhuzamosan, a vá-
ros emblematikus helyszínein. A régi, 
jól bevált, népszerű zenekarok, mint 
az Apostol, a Beatrice, Zoltán Erika, 
a Zanzibár meg Kaláka a Tanácstéren 
játszanak. Hozzátette, az idei évtől kez-
dődően új helyszínnel, a Szent János 
térrel bővült a Brassói Magyar Napok, 
amely szintén egy emblematikus helye 
Brassó belvárosának. „Ide várjuk a ré-
tegzenék kedvelőit, itt kerül majd sor 
a fesztivál keretében a zsidó napra is, 
ahol Móser Ádám tangóharmonikás, 
illetve a Dávid Klezmer Band minő-
ségi zsidó zenével örvendezteti meg a 
publikumot” – emelte ki Toró Tamás. 
Ugyanezen a helyszínen lép fel továb-
bá a Barabás Lőrinc Quartet, és a Ko-
szika and the Hotshots is. A főszervező 
aláhúzta, hogy habár rétegzenei kon-
certeket a korábbi években is kínáltak, 
sosem voltak ezek egy helyszínen, és 
sosem volt ennyire bő a kínálat, ezért 
választottak új helyszínt. Toró azt is 
elmondta, a zsidó napnak már van 
egyéves hagyománya, azonban évek 

óta szerették volna beékelni a rendez-
vény programjába, hiszen a brassói 
magyar zsidóság megérdemli. „Nagy 
sikere volt az elmúlt évben, ezért úgy 
gondoltuk, folytatni kell, ugyanis a 
zsidók olyan kulturális értékeket kép-
viselnek, amelyeket feltétlenül be kell 
mutatni a brassóiaknak. Szeretnénk, 
ha ez hagyomány lenne az elkövet-
kezendő években” – nyilatkozta a 
főszervező. Számos program helyszíne 
az Áprily Lajos Főgimnázium, ahol a 
helyi magyar zenekarok lépnek fel, és 
többek között a gimnázium ad otthont 
a gyerekprogramoknak, a gasztrosa-
roknak, és a koncertek utáni buliknak 
is. Számos a tárlatnak és könyvbemu-
tatónak ad otthont a Reménység Háza, 
illetve a Tanácstér. Itt tekinthető meg 
a Globalizálatlan kultúrák Erdélytől 
Panamáig című kiállítás. Emellett a 
Kronstadt Fair kézműves- és terme-
lői vásár is helyet kap a Tanácstéren. 
Mindkét eseményt csütörtökön dé-
lelőtt nyitják meg. Kiemelkedő prog-
rampont a zárónapon műsorra tűzött 
In memoriam Reiff  István: barcasági 

néptánctalálkozó, ahol általában az 
egész vidék képviselteti magát, illetve 
pár vendég néptáncegyüttes. Toró Ta-
más elmondta, folyamatosan tartják a 
kapcsolatot a hatóságokkal, az állami 
tiszti főorvosi szolgálattal, tűzoltóság-
gal, helyi rendőrséggel, hogy folyama-
tosan tájékozódjanak a járványügyi 
előírások esetleges változásairól. 
Segítségükre van némi tapasztalat, 
ugyanis tavaly egy-két hely kivételével 
elmaradtak a nagyvárosi fesztiválok, 
ők pedig, ha nagyon szigorú szabályo-
kat betartva is, de meg tudták tartani 
Magyar Napokat.

Erdélyi tudósítások 2021. szeptember 9.
csütörtök

 » RÖVIDEN

Bíróságra került a székelyudvarhelyi
okos parkolórendszer ügye
Pert indított Székelyudvarhely polgármesteri hivatala a 
város központjába szánt okos parkolórendszer műszaki 
hiányosságai miatt a kivitelező cég ellen. A 88 ezer lejes 
beruházásnak 2020 tavaszától kellene megkönnyítenie 
a városközpontban a parkolást, de különböző technikai 
problémák miatt azóta sem került állandó használatba. 
Elindítása után ugyanis sok szenzor tönkrement, és a pa-
nel sem helyesen mutatta az üres parkolóhelyek számát. 
Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője közölte, 
bár szóbeli ígéretet kaptak arra, hogy az észlelt hiányos-
ságokat javítani fogják, ez nem történt meg. Geréb Róbert, 
a kivitelező UponSmart cég vezetője szerint tegnap 
hivatalos átiratban is közölték az önkormányzattal, hogy 
a kéréseket teljesíteni tudják, és október végéig „pontot 
szeretnének tenni a dolog végére.”
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BETÖLTI A VÁROS EMBLEMATIKUS TEREIT A BRASSÓI MAGYAR NAPOK

Magyar ünnep a Cenk alatt

A város és a környék kulturális értékeit is bemutatja az egy hétig tartó Brassói Magyar Napok

Az AUR úttörői

Az optimista vagy tán naiv elemzők 2023 végére, 
2024 elejére jósolták mindazt, ami most zajlik a bu-
karesti koalíció romjai körül. Azt az első pillanattól 
kezdve tudtuk, hogy ez a három párt nem fog egy-
azon hajóból nekivágni a következő választásoknak, 
de a kilenc hónap utáni szakítás minden várakozást 
alulmúlt. Lehet-e bármilyen következtetést levonni 
az örök romániai politikai instabilitás újbóli megerő-
sítésén kívül? Az most már tényleg kĳ elenthető, hogy 
Románia alkalmatlan terep a kormányzati koalíciók 
számára. Minden alkalommal, amikor a magukat 
jobboldalinak, liberálisnak nevező pártok, pártocs-
kák nagyreményű együttműködésbe kezdtek a szoci-
áldemokraták ellenében, leszámolás, felszalámizás, 
szétesés, összeomlás lett a szövetség vége. Pedig 
mindig Európa és a professzionalizmus jeligére in-
dult az összebútorozás.

Mindegy is, hogy ki kezdte a végső balhét, s van-e 
főbűnös a történetben. Érdekesebb a várható közel-
jövőt fürkészni. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) az ősz 
végére talán valóban maga mögött tudhatja a ferge-
teges kongresszusokat. A bukottak újrahelyezked-
nek, esetleg sértődötten továbbállnak, a győztesek 
viszont taktikázhatnak ismét. Florin Cîțunak, a PNL 
erős emberei által előretolt bábnak nincs más felada-
ta, mint legyőzni Ludovic Orbant. Az imázs kedvéért 
a kongresszusi csatára miniszterelnökként kellene 
jelentkezzen, ezért megy ez az izzadságszagú igye-
kezet a bizalmatlansági indítvány halasztásáért. Vi-
szont attól a pillanattól, hogy Cîțu PNL-elnökké lép 
elő, jöhet a klasszikus forgatókönyv a mórral meg 
a kötelességgel. Valahol már készülhet az Orbant a 
trónról letaszító új pártvezér nyilatkozatának mun-
kavázlata, melynek végkifejleteként az egész embert 
kívánó új feladat követelné meg a miniszterelnöki 
pozíciótól való megválást.

Magyarán Cîțu szeptember 25-e után kormányfő-
ként elegánsan beáldozható lesz. Hogy pontosan 
mikor, az USR berkeiben zajló folyamatoktól is függ. 
Eközben Dacian Cioloș agilisabbnak, agresszívebb-
nek, de főleg a háttérből hatékonyabban megtámoga-
tott jelöltnek tűnik az USR-elnökségre Dan Barnánál. 
Az üdítően és végtelenül demokratikusan megújuló 
két pártvezetés feledheti a mostani kölcsönös váda-
kat, s akár egy régi-új koalíciós szerződés sem kizárt.

Amíg ez az esetleges vidám szcenárió megvaló-
sul, a bukaresti politikai parádé egyetlen szereplő-
nek hoz csak folyamatos pluszpontokat. A Románok 
Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) a válság kirob-
banása előtt stabilan 15–16 százalékos támogatott-
ságot mértek a közvélemény-kutatások. A koalíció 
romba  dőlésével George  Simion AUR-vezér elé pi-
ros szőnyeg került. Rendszerellenes üzenetei soha 
nem voltak ennyire életszerűek a politikából teljes 
joggal kiábrándult közönség számára, miközben a 
párt szélsőségességét az USR tette erősen kétséges-
sé a bizalmatlansági indítvány kapcsán kötött egyez-
séggel. A román politikum szánalmas teljesítményé-
vel egy szörnynek vág utat a hatalom felé. Az AUR 
további erősödése mostantól már nem meglepetés. 
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 » Jóleső érzés, hogy 
az utóbbi években egyre 
többen jöttek fesztiválozni 
a Székelyföldről, Belső-Er-
délyből és a Partiumból is a 
Brassói Magyar Napokra.




