
Jó pár hónap eltelt már a Kolozsvári Magyar Napok óta és a kincses 
város zajos utcáin azóta téli hangulat uralkodik. Mit hagyott maga mögött a 
nyár? Valami többet és szebbet, mint az előző három évben. Valami egyér-
telműt. Valami olyasmit, amit már nem lehet elvenni, nem lehet eltörölni, 
kisajátítani vagy félreértelmezni. Mert a magunkénak érezzük, még inkább, 
mint az előző években. 

A nyár itt hagyta emlékül a néptáncosok ritmikus dobbantásait a főtéri 
macskaköveken, egy-egy jól eltalált mozdulatot a fekete csizmaszáron, de 
itt hagyta a kilátást a Szent Mihály-templom tornyából, vagy Zorán örök 
érvényű üzeneteit. Dalokat, amelyek olyan természetesen csendültek 
fel Mátyás király szobra előtt, mintha itt íródtak volna, Erdély szívének 
kellős közepén. Mi mást kaptunk még ezalatt az egy hét alatt? Sok vizuális 
élményt, kultúránk sokszínűségére való rácsodálkozást. Szabadságérzetet. 
Piros-fehér-zöldet. Sok-sok tartalmas együttlétet, egymásra kacsintást 
az augusztusi éjszakában. Megtapasztalhattuk, hogy az István, a királyt 
nem lehet megunni és nem dől össze a világ, ha ötvenezer ember együtt 
énekli Kolozsvár Főterén a magyar himnuszt. Egy hét alatt megtanulhat-
tuk: élni akarunk, és ez elég okot ad arra, hogy idén újra találkozzunk az 
5. Kolozsvári Magyar Napokon, augusztus 18–24-én. 

a rendezvény kiemelt partnerei:

 Történelmi pillanat volt az István, a király kolozsvári bemutatója

 Kolozsvár főtere évtizedek óta nem látott ekkora ünneplő tömeget

 A rockopera címszereplője, Feke Pál  Fejedelmünk, István - zengte az ötvenezres tömeg a színészekkel együtt

4. kolozsvári magyar napok
2013. augusztus 19–25.

 „Szállj fel, szabad madár!“

Egy hét, ezer benyomás Erdély szívéből



www.magyarnapok.ro

 Kolozsvár főterén ropták a 15. Szent István-napi Néptánctalálkozó résztvevői

 Kulturális programok egész sora várta az érdeklődőket 

 Antal Ágota népművészeti ihletésű ruhakölteményeiből nyílt kiállítás 

 Emlékezetes kiállításokból ezúttal sem volt hiány

 Sok érdeklődő jelent meg a Szervátiusz-múzeum meglátogatásán

 A Kolozsvári Magyar Napok nyitógálája

 A megújult Szent György-szobor  A Szent Mihály-templom tornyának látogatása

www.facebook.com/magyarnapok



 Borkóstolóval és borárveréssel egybekötött előadás

a rendezvény kiemelt partnerei:
 A Kolozsvári Magyar Napok nyitógálája

 Demjén Ferenc és Szörényi Levente minden korosztályt megmozgató koncertje

 Lovasi András, a Csík Zenekar meghívottja

 Operettrészletek a Farkas utcai színpadon

 Az Alma zenekar ifjú közönsége

 Hagyományos széki táncok a posta mögötti kisparkban

 Csík Zenekar és vendége, Hobo  Gergely Balázs főszervező, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács régióelnöke

 Tárlatvezetés a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban

www.facebook.com/magyarnapok



a rendezvény kiemelt partnerei:

 Zorán felejthetetlen élményben részesítette a hallgatóságot

 Kis-Budai Tibor mesterszakács kolbászos óriáslecsója

 Vastag Csaba a rajongók gyűrűjében  Toronymuzsika a marosvásárhelyi fúvósok előadásában

 Anekdoták a New York Kávéházról  Borkóstolókban is bővelkedett a rendezvény

 A legendás Tankcsapda koncertje

 Zorán közel 22 ezer embert vonzott a Főtérre

Bábelőadás: Mátyás király és a kolozsvári bíró

A fotókat készítették: Bethlendi Tamás, Kiss Gábor, Mohácsi László Árpád, Sebők Botond, Szilágyi Palkó Pál (www.transilvanart.ro)


