Bánffyhunyad: Kalotaszegi Napok szeptemberben
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Sajtótájékoztatón ismertették a szeptember 11-13. között megszervezésre kerülő bánffyhunyadi
Kalotaszegi Napok programkínálatát.

Kolozsvári sajtótájékoztatón ismertette a szeptember 11-13. között megszervezésre kerülő
Kalotaszegi Napok programját Sándor Eszter, a Vigyázó Egyesület elnöke és Csüdöm Ferenc, a
rendezvény bánffyhunyadi házigazdája. A péntek délelőtti találkozón elmondták: az idén három
naposra tervezett esemény bővelkedni fog ifjúsági-, sport- és kulturális programokban, hogy
minden generáció megtalálja az őt érdeklő tevékenységet. „Kalotaszeg fővárosa Bánffyhunyad, s az
ott élő emberek megérdemlik, hogy egy színvonalas kulturális eseményben legyen részük” –
mondta Csüdöm Ferenc, aki megköszönte az Erdélyi Magyar Néppártnak, hogy partnerei a
rendezvény lebonyolításának, s melyen a Vigyázó Egyesület, a Mezőségi Gazdák Egyesületének és
a Kolozsvári Magyar Állampolgárok Klubjának önkéntesei is dolgoznak.

Sándor Eszter kitért a hamarosan nyilvánosságra kerülő program néhány részletére. A Vigyázó
Egyesület elnöke elmondta: a Kalotaszegi Napok pénteken (szeptember 11-én) 18.00 órától veszi
kezdetét a nyitógálával, melyre a bánffyhunyadi Kultúrotthonban kerül sor. Az ünnepi eseményen
köszöntőbeszédek hangzanak el, valamint különböző néptáncegyüttesek fellépését tekinthetik meg
a jelenlévők. Az estét a Bagossy Brothers Company koncertje, valamint a megszervezésre kerülő
kalotaszegi mulatság zárja, melyen Varga István „Csipás” és a kalotaszegi hagyományőrző
zenészek biztosítják a jó hangulatot. Szombaton a látogatók elfoglalhatják a rendezvény szabadtéri
helyszínét, a Barcsay-kertet, ahol kézműves vásár, mezőgazdasági kiállítás, régiségek vására és
gyerekprogramok fogadják majd a látogatókat, valamint 13.00 órától a magyarfenesi színjátszó
csoport előadására kerül sor. A nagyszínpadon fellép az Operettissimo és Knock Out zenekar,
valamint a The Blast is a húrok közé csap, a nap zárásaként pedig Miklós Gyuri gitárestjére kerül sor
a Derbi étteremben. Vasárnap a sporté és a gasztronómiáé lesz a főszerep: reggel Kolozs megyei
focibajnokságra és gyerekfoci-bemutatóra kerül sor, majd déltől főzőverseny veszi kezdetét,
délután pedig lovasbemutatón vehetnek részt az érdeklődők, majd 16.30-tól
Bánffyhunyad—Magyarország focimeccsen szurkolhatnak a labdarúgás kedvelői. Csüdöm Ferenc
elmondta: reményeik szerint vendégül láthatják a magyar válogatott öregfiúk csapatát is, mely
találkozó még szervezés alatt áll. A Kalotaszegi Napok zenei színpadának utolsó fellépője a Yes
zenekar lesz. Sándor Eszter elmondta: a szervezés során igyekeztek Bánffyhunyadhoz, vagy a
térséghez valamilyen módon kötődő zenekarokat meghívni, s remélik, ezzel is erősítik a kalotaszegi
identitás erősödését.
A Kalotaszegi Napok pontos programját – mely az említetteken kívül számos egyéb tevékenységet
is magába foglal majd – hamarosan közzé teszik, és rövid időn belül elérhetővé válik az esemény
Facebook-oldala is.
Part Sátor a Kolozsvári Magyar Napokon
A 6. Kolozsvári Magyar Napokon is működni fog – a Farkas utcában – a Part Sátor, vagyis az Erdélyi
Magyar Néppárt, a Minta ifjúsági szervezet, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Vigyázó Egyesület
és a KoMÁK közös programsátra. A sajtótájékoztatón elmondták: idén is számos közéleti témában
szervezett előadással várják az érdeklődőket, de gyerekprogramokra és ingyenes jogi tanácsadásra
is sor kerül majd. Az augusztus 20-tól működő Part Sátorban szó lesz a Kolozsvár és Pécs közti
testvérvárosi kapcsolatról, s jelen lesz Őri László, Pécs alpolgármestere, Decsi István, Pécs
önkormányzatának fideszes frakcióvezetője, valamint Fancsali Ernő, a Néppárt kolozsvári elnöke is.
Pénteken (augusztus 21-én) három párti vitára kerül sor, ahol Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs
megyei elnöke, Keizer Róbert, a Magyar Polgári Párt Kolozs megyei elnöke és Soós Sándor, az
Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke tekintik át az együttműködés lehetőségeit. A

vasárnapi transzilvanista kerekasztal meghívottjai között szerepel Vincze Zoltán, az Erdélyi
Demokratikus Liga tagja, valamint Lucian Constantin, a Liga elnöke is.
A programsátor koordinátorai elmondták: mindenkit szeretettel várnak a Part Sátor előadásaira, a
részletes programot pedig megtalálhatják a Kolozsvári Magyar Napok honlapján, illetve a
Facebookon is.
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