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A nagy sikernek örvendő Temesvári Magyar Napok immár ötödik alkalommal kerül-
nek megrendezésre a belváros szívében. Nagyon készültünk a jubileumi alkalomra, 
neves magyar zenekarokat szerettünk volna leszerződtetni, tovább akartuk színesíteni 
a programot. Sajnos az élet közbeszólt, le kellett mondjunk a több ezer nézős koncer-
tekről, a benti rendezvények többségéről, a híres gasztronómiai vásárról. Nem mond-
tunk le viszont arról, hogy együtt legyünk két napot a téren.

Fő célunk továbbra is kultúránk és hagyományaink megélése és megismertetése a 
többségi lakossággal, valamint az itt élő nemzeti kisebbségekkel.

Idén rendezvényünknek kiemelt helyi jellege lesz. Megmutatjuk, hogy Temesvár is ren-
delkezik olyan művészekkel, akikre büszkék vagyunk. A rendezvény forrásait is he-
lyi szinten teremtettük meg. Megmutatjuk, hogy a temesvári magyarság képes saját 
maga előteremteni az anyagi forrásokat. Kiemelten szeretnénk köszönetet mondani 
minden támogatónak, aki nem csak akkor van velünk, amikor jól mennek a dolgok, 
hanem akkor is, amikor mindenkinek rosszabbul megy. Nagyon sok temesvári cég, 
vállalkozó, egyház, civil szervezet, magánszemély kiállt mellettünk és támogatta a 
rendezvényt. Nekik köszönhetően össze tudtunk állítani egy színvonalas programot, 
amely jobb időkben is megállja a helyét. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a biztonságra. 
Megkérjük a résztvevőket is, hogy ügyeljenek magukra és ügyeljenek másokra is, szi-
gorúan tartsák be az egészségügyi előírásokat!

Éljük meg együtt a magyar kultúra forgatagát szeptember 25–27. között Temesváron!

A Várbástya Egyesület elnöksége
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10:00–12:00
Kulturális körhinta –
10–15 éves diákok számára
Szervező: Bartók Béla Elméleti Líceum, Bartók Béla 
Alapítvány
Helyszín: Bartók Béla Elméleti Líceum

Izgalmas játékra hívjuk az V–VIII. osztályos diá-
kokat, amelynek során különböző tehetségte-
rületeken (nyelvek, zenei, képzőművészeti, kör-
nyezeti, stratégiai gondolkodás) próbálhatják 
ki képességeiket, tudásukat. Az eredményes 
játék során Bartók pengők gyűjthetők, melyek 
a program végén nyereményekre válthatók 
majd be.
Játékmesterek: a Bartók Béla Elméleti Líceum 
tanárai, segítő diákjai

14:30–15:30
Végzősök búcsúztatója –
Ballagás újragondolva
Szervező: Várbástya Egyesület, Bartók Béla Elméleti 
Líceum
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

A 2020-as ballagás elmaradt a 
világjárvány miatt. Az ünnep-
séggel az idei végzősöktől bú-
csúzunk.

15:30
Jurtatábor állítása
Szervező: Losonczy István HSE, Vár-
bástya Egyesület
Helyszín: General Praporgescu utca

A jurta felállítása.

17:30–19:30
Nyitógála
Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

Köszöntőbeszédek
Bogányi Gergely Kossuth-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas zongoraművész koncertje.
Bogányi Gergely már négyéves korától zon-
gorázik, s ettől kezdve szinte töretlen ívű pá-
lyát tudhat maga mögött. Már egész fiatalon 
számos díjjal ismerték el kimagasló tehetsé-
gét, így nem csoda, hogy 1984-ben a Zenea-
kadémia „különleges tehetségek osztályába” 
nyert felvételt. 1993-ban a finn zeneakadémia 
ösztöndíjasaként tizenkilenc évesen eljutott 
a tengerentúlra egy amerikai zeneművészeti 
egyetemre, ahol egyéves ösztöndíjjal tanult. Az 
ottani tanulmányait a budapesti Zeneakadémi-
ával párhuzamosan végezte. 
Bogányi Gergely neve akkor vált még széle-
sebb körben ismertté, amikor konstruktőrök 
egy csoportjával új elképzelés és technológia 
alapján építettek egy teljesen egyedi formájú 
és felépítésű zongorát. „Nemcsak a zongora 
lelkét, a rezonánst reformáltuk meg, hanem a 
hangszer más alkatrészeit is. Ezek összességé-
nek köszönhető a nagyon tiszta, erőteljes, fel-
hangdús hang” – így mutatta be a saját nevét 

SZEPTEMBER 25., 
Péntek
SZEPTEMBER 25., 
Péntek
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viselő, magyar fejlesztésű új hangszert Bogányi 
Gergely.
A koncert megszervezését a Pro Bartók Egye-
sület támogatja.
Műsor:
- Chopin: g-moll Ballada no. 1
- Chopin: Bolero op. 19
- Chopin: Berceuse op. 57
- Beethoven: Holdfény Szonáta op. 27
- Bartók: Allegro Barbaro
- Liszt: Liebesträume no. 3
- Liszt: XV. Magyar Rapszódia

17:30
XVI. századi tábor
és tábori konyha felállítása

Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: a Hunyadi várkastély parkja

Tábor és tábori konyha felállítása.

19:30–20:30
Történelmi séta Temesvár belvárosában – 
Nők Temesváron. 
Idegenvezető: Fodor Enikő
Szervező: Várbástya Egyesület, Bartók Béla Elméleti 
Líceum
Helyszín: Találkozó az Infó sátornál

Sétánk közben találkozunk a királynővel, az 
anyával, a kedvessel, a szenttel, a mártírral… 
Temesvár utcáin.

20:30–22:00
Operettissimo együttes fellépése

Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

Kultúránk egyik alappillére a zene, s ezen belül 
a magyar operett, melyet 2013-ban Hungari-
kummá minősített az Országháza. Ennek tuda-
tában közel tíz éve az Operettissimo együttes 
felvállalta, hogy ezt a műfajt minél több ma-
gyarlakta településen méltó módon élőben 
közvetíti.
A kolozsvári Operettissimo együttes fontosnak 
tartja a magyar zenekultúra terjesztését, ezért 
előadásokat vállal különböző rendezvényeken. 
Az eddigi közel 300 előadás során, 5 ország 
több száz településén sikerült népszerűsíteni 
a magyar operettet a lelkes közönség örömére.
Az Együttes rég várta a temesvári operettked-
velőkkel való találkozást, éppen ezért egy kü-
lön ez alkalomra összeállított műsorral készül-
tek. Kálmán Imre, Huszka Jenő, Lehár Ferenc, 
Szirmai Albert szerzeményeiből válogattak, fe-
ledhetetlen részletek hangzanak el a Csárdás-
királynőből, Marica grófnőből, A bajadérból és 
a Mágnás Miskából, ugyanakkor felcsendülnek 
ritkábban játszott szerzők, mint például Lajtai 
Lajos vagy Ránki György művei is.
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10:00
Íjászverseny
Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: a Hunyadi várkastély parkja

Íjászverseny gyerek és felnőtt kategóriában.
Jelentkezéseket várja: Kertész Zoltán a tábori 
konyhánál 9 órától. Jelentkezni saját íjjal lehet.

10:00–10:30
„Ki lopta el az almákat?” –
interaktív, zenés bábelőadás

Szervező: Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stú-
dióterem
Rendezte és előadja: Lábadi Éva bábszínművész

Az előadás a gyermekek egyik nagy kedvence, 
eddig több mint 400 bemutatót élt meg. Töb-
bek között kitörő örömmel fogadta már a toron-
tói magyar és angol közönség, az astanai kazak 
közönség, valamint több európai fesztiválon is 
sikeresen szerepelt. Örvendjünk és izguljunk 
együtt a bábossal! A jó szórakozásra és a ferge-
teges hangulatra Lábadi Éva bábszínművésznő 
gyermekközpontú előadásmódja a garancia.

10:30–11:30
Csihi-puhi történetek – bábjáték
Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

Rendező és dramaturg: Bonczidai Dezső
Klasszikus paravános kesztyűs bábjáték, mely-
ben Miska, az előadás főhőse vitalitásával, élet-
igenlésével megmosolyogtatja a gyermek és 
felnőtt nézőket egyaránt. Az előadás három 
humoros történetből épül fel, melyben Miska 
megküzd a halállal és az ördöggel. A többi vá-
sári bábhőshöz hasonlóan, hibáival együtt is 
szerethető hős, aki révén mi is elhisszük, hogy 
saját életünk hősei mi magunk vagyunk. Az élő 
zenét Szabó Dániel bábszínész biztosítja, aki 
egyben interaktív kapcsolatot tart a nézőkkel 
és a bábbal is.
Ajánljuk minden 4 év feletti nézőnek.
Előadják: Bonczidai Dezső és Szabó Dániel

11:00–14:00
Szabadtéri Játszóház
Szervező: Bartók Béla Elméleti Líceum, Bartók Béla 
Alapítvány
Helyszín: Gyermekbirodalom – Delamarina utca

Számos ötlettel várjuk az alkotó- és játékos 
kedvű gyerekeket. Változatos technikákat le-
het kipróbálni, kézművesek munkáját lehet 
megfigyelni. A gyerekeket regisztráció alapján 
tudjuk fogadni az egy-egy órát tartó műhely-
munkákra.

11:30
Rovásírás-oktatás és regős énekek
oktatása dobkísérettel a jurtánál
Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: General Praporgescu utca

SZEPTEMBER 26., 
Szombat
SZEPTEMBER 26., 
Szombat
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11:30–12:30
Könyvbemutató – Illés Mihály:
A temesvári közúti vasút könyve 1869-2019 
Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér

Illés Mihály, a Temesvári Közszállítási Vállalat 
nyugalmazott mérnöke mesél A temesvári köz-
úti vasút könyve 1869-2019 című frissen megje-
lent kötetéről. 
Sok évtizedes kutatást és gyűjtőmunkát köve-
tően igényes nyomdai kivitelezésű, gazdagon 
illusztrált, értékes munkával jelentkezett Illés 
Mihály, aki a teljességre törekedve a temesvári 
közszállítás fontos részét képező közúti vasút 
másfél évszázados történetét tárja az olvasó 
elé az alapos kutató és az utóbbi fél évszázad 
szemtanújának hitelességével.

12:30–13:30
Temesvár története a XIV–XVI. században
Losonczy István hajdúi, XVI. századi 
viselet- és fegyverbemutató

Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stú-
dióterem

Előadó: Dr. Iusztin Zoltán történész, a Bánsági 
Nemzeti Múzeum munkatársa. A viseletet és a 
fegyvereket bemutatják a Losonczy István HSE 
hagyományőrei.

12:30–13:30
Történelmi séta Temesvár belvárosában – 
Temesvár, a forradalmak városa
Idegenvezető: Balázs István
Szervező: Várbástya Egyesület, Bartók Béla Elméleti 
Líceum
Helyszín: Találkozó az Infó sátornál

12:30–13:30
Mesehetes zenekar – rajzfilmzenés
koncert gyerekeknek és felnőtteknek

Szervező: Várbástya Egyesület, Bartók Béla Alapít-
vány, Integratio Alapítvány
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

A Mesehetes egy több mint 10 évvel ezelőtt 
alakult, héttagú csíkszeredai zenekar. Egy éne-
kesnő, egy színésznő, és öt kiváló zenész alkot-
ják, akik komoly feladatra vállalkoztak, amikor 
sokunk kedvenceit, a magyar rajzfilmek zenéit 
dolgozták át koncertzenévé. Repertoárjuk a 
leghíresebb magyar rajzfilmek zenéi mellett 
tartalmazza néhány Walt Disney film magyar 
nyelvű főcímdalát is. Nem a rajzfilmzenék 
pontos másolatát adják elő, hanem teljesen új 
feldolgozásban, áthangszerelve készítették el 
azokat jazz, funky, rock, bossanova és egyéb 
stílusok ötvözésével.
Célközönségükben megtalálható a legkisebb 
óvodástól a legidősebb felnőtt korosztályig 
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mindenki. A friss, olykor gyermekkori élményt 
felidéző népszerű filmslágerek nosztalgikus 
hangulatot keltenek a felnőttekben, elragadja 
a figyelmüket a zene igényes és színes össze-
tétele, míg a gyerekek kedvenc mesefigurájuk 
dallamos megjelenítésének örvendenek. 
A zenekar tagjai: Szilágyi Nóra (ének), Zsigmond 
Éva-Beáta (ének), Bene Zoltán (zongora), Boldi-
zsár Szabolcs (fuvola), György Csongor (dobok), 
Krizbai Imre (gitár), Szakál Attila (basszusgitár).
A koncert interaktívan zajlik, a gyerekek bevo-
násával, ami rövid párbeszédeket, közös táncot 
és éneklést jelent.

13:40–15:00
Vitézi próbák kicsiknek és nagyoknak
Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: a Hunyadi várkastély parkja

Vitézt próbáló, virtust ébren tartó ügyességi 
feladatok kicsiknek és nagyoknak. Aki teljesíti 
a próbákat, azt a Vár vitézévé avatják.

13:40–15:00
Baranta foglalkoztató
Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: a Hunyadi várkastély parkja

Népi játékok, íjászatoktatás, karikás ostor és 
hajítófegyver használatának oktatása.

14:30–15:15
Mjúzikell

Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

Borbély B. Emília, Kiss Attila és Molnos András 
Csaba, a Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
művészei, a Shake kvartett tagjai ezúttal is 
rendkívül színes műsorral várnak mindenkit a 
térre. Az előadás során a musicalirodalom vá-
logatott dallamai csendülnek fel a Temesvári 
Magyar Napok közönségének örömére.

14:30–15:30
Kézműves csokoládékóstoló

Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stú-
dióterem

Choco-Miri kézműves csokoládémanufaktúra 
termékeinek kóstolása.
„Csokoládé, szenvedéllyel...
Utazás szenvedéllyel a csokoládé világában...
Termékeink már első látásra is szemet gyönyör-
ködtető látványt nyújtanak, de ha megkósto-
lod ellenállhatatlan ízeinket, garantáltan a cso-
ki-mennyországban érzed magad!
Csokoládéműhelyünkben az aroma nem kívá-
natos vendég. Bonbonjaink készítésekor kizá-
rólag természetes alapanyagokat, gyümölcsös 
püréket, esszenciákat használunk.
A legjobb minőségben hiszünk, arra törek-
szünk, és ehhez a legjobb alapanyagokat hasz-
náljuk. A kiváló végeredményhez a válogatott 
hozzávalókon túl szükséges még a jó értelem-
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ben vett megszállottság és szenvedély, de el-
engedhetetlen a biztos szaktudás is. 
Csokoládét ajándékozni valakinek, az emberek 
közötti kommunikáció legmagasabb, legben-
sőségesebb formája. Olyan, mintha egy édes 
titkot osztanánk meg a másikkal. Légy részese 
Te is a titoknak!”
A kóstolóra a részvételi díj 20 lej, a helyek szá-
ma korlátozott, előjegyezni a Várbástya Egye-
sület Facebook-oldalán vagy a varbastyatm@
gmail.com e-mail-címen lehet.

15:30–16:30
Könyvbemutató: Múltunkból varázsolt
valóság – Magyar költők versei Temesvárról
Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér

„Fél évezred magyar költészetének fölötte 
gazdag terméséből több éves kutatómunka 
eredményeként gyűjtöttünk össze 174 verset, 
lírai szöveget, amelyek Temesvárról, a városhoz 
kötődő történelmi eseményekről, kiemelkedő 
személyiségekről szólnak. (...) Az antológiánk-
ban egy, két vagy több verssel szereplő 110 
magyar költő között klasszikusok és élvonalbe-
li kortárs poéták is tiszteletet parancsoló szám-
ban szerepelnek.” Szekernyés János

15:52
1552 nyílvessző Losonczy István és
az elesett temesvári várvédők emlékére
Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: a Hunyadi várkastély parkja

Temesvár 1552-es ostroma alkalmával Loson-
czy István és a vár védői június 25. és július 27. 
között hősiesen helytálltak az ostromló oszmán 
seregekkel szemben, és a július 27-ei  kivonu-
láskor életüket adták hitükért és hazájukért. 
Ennek emlékére a Losonczy István HSE három 
íjásza összesen 1552 nyílvesszőt lő ki három óra 
leforgása alatt egy 15 méterre felállított célra.

Az emléklövések zenei aláfestése: Tinódi Lan-
tos Sebestyén: Az vég Temesvárban Losonczi 
Istvánnak haláláról

16:00–18:00
Tesztoszteron – a Csiky Gergely Állami
Magyar Színház előadása

Szervező: Csiky Gergely Állami Magyar Színház
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Nagy-
terem

Mitől férfi a férfi és mitől „döglik a légy”? Da-
gadó izmok? Szakáll? Egy szépen nyírt bajusz? 
Hatalom, pénz, erő? Talán... A biológia azonban 
egyszerű és örök válasszal szolgál erre a kérdés-
re: tesztoszteron.
Hét férfi különös, egymást átszövő történetén 
keresztül nyerhetnek betekintést a férfi lélek 
legrejtettebb titkaiba. Egymáshoz, nőkhöz, 
kapcsolatokhoz, szexualitáshoz és egyáltalán 
önmagukhoz való viszonyaik és bukásaik tük-
rében rajzolódnak ki ezek a nem is annyira is-
meretlen figurák.
Művészeti koordinátor: Kedves Emőke

16:30–18:30
15 éves az Eszterlánc –
Gálaműsor a Bekecs Táncegyüttessel 
Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület, Várbástya 
Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad
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2005-ben született meg az Eszterlánc Néptánc-
együttes, mely azóta fiatalok ezreivel ismer-
tette és szerettette meg a néptáncot és népi 
hagyományainkat. Jelen pillanatban az Eszter-
lánc kistestvérei a Százszorszép, a Tűzkerék, a 
Lármafa és az Aprókák néptánccsoportok. A 15 
éves születésnapjukon a Bekecs Táncegyüttes 
Reliktum című folklórműsorával ajándékozzák 
meg a Temesvári Magyar Napok nézőit. 
Amint a cím is jelzi, az előadással a Bekecs 
Táncegyüttes őseink hagyatékait igyekszik 
átmeneszteni ebbe az értékvesztett modern 
világba, amely ma körülvesz minket. A műsor-
szerkesztés célja az autentikus táncok, szoká-
sok megjelenítésén túl az, hogy időutazásra 
hívja a nézőket egy korábbi, idilli állapot be-
mutatásával.
Úgy a zenei anyagok, mint a különböző tájegy-
ségek táncainak kiválasztásánál fő szempont a 
változatosság, az igényesség és a hitelesség volt.
A műsorban az alábbi települések táncai je-
lennek meg: Gyergyóremete, Gyergyóalfalu 
és Orotva a Gyergyói-medencéből, a Mező-
ségről Magyarpalatka, a Kalotaszeg vidékéről 
Nádaspapfalva, Kide és Bodonkút, valamint az 
Észak-Alföldről Nagyecsed táncai.
Muzsikál a Tokos zenekar.

18:30–19:30
Történelmi séta Temesvár belvárosában – 
Temesvár Károly Róberttől napjainkig
Idegenvezető: Balázs István
Szervező: Várbástya Egyesület, Bartók Béla Elméleti 
Líceum
Helyszín: Találkozó az Infó sátornál

18:40–19:00
Baranta bemutató
Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Helyszín: a Hunyadi várkastély parkja

Botforgatás, karikás ostor, fokos, szablya,
íj használatának bemutatása.

20:00–21:00
Quo Vadis koncert

Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

A Quo Vadis 1991-ben alakul Temesváron, 
1994-ben felveszi első albumát az Electrecord 
lemezgyár stúdiójában, melynek címe Quo Va-
dis, majd ezt 1995 tavaszán be is mutatja né-
hány koncert keretén belül. A zenekar ezt kö-
vetően az ország majdnem minden nevesebb 
fesztiválján játszik.

21:00–21:30
Hagyományőrzők fáklyás
felvonulása a Peregrini kíséretében

Szervező: Losonczy István HSE, Várbástya Egyesület
Útvonal: a Hunyadi várkastély parkja – Rezső utca – 
Jenő herceg tér
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21:45–22:15
A sárkány legendája – zenés tűz show
Szervező: Várbástya Egyesület
Helyszín: Jenő herceg tér, nagyszínpad

A sárkány legendája a régmúlt idők egyik ősi 
meséje, amelyet az európai mitológia megőr-
zött, a történetet az Amor Flamis tűzzsonglőr 
művészei mesélik el, egy misztikus zene és tűz 
show-ban. Egy vers a haragról és az árulásról, a 
kegyetlenségről és a bátorságról, egy ősi mon-
da a sötét régmúlt időkből lángokkal megvilá-
gítva és régi dalokba öltöztetve.
Előadják: az Ammor Flamis művészei

18:15–20:00
Borkóstoló – Erdélyi kóstoló
Borbély Zsolt Attilával
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Várbástya 
Egyesület
Helyszín: Cinque Terre vendéglő

 „Jó boroknak szép hazája, Erdély” címmel az 
erdélyi borászat doyenjére, az erdélyi borok 
szerelmesére és monográfusára, id. Csávossy 
Györgyre emlékezve gyűjtöttük össze két fel-
törekvő, valamint egy, már két évtizede piacon 
levő, nemzetközi tekintélyű pincészet borait. 
Mindhárom birtok képviselői ott voltak a Duna 
Palotában megrendezett határon túli borgálán 
a tavalyi esztendőben.
Piheni Annamária két és fél hektáron készít va-
lódi kézműves borokat Bihardiószegen, Szobo-
szlai Attila, a Fort Silvan pincészet tulajdonosa 
33 hektáron gazdálkodik a szilágysági Kéme-
ren, míg Balla Géza, a 2018-as Év Bortermelője 
(az első a sorban, aki határon kívüli borászként 
kapta meg ezt a titulust a Magyar Borakadémi-
ától) immáron több mint száz hektár termését 
teszi a fogyasztók elé bor formában. A sorban 
helyet kaptak erdélyi és világfajták egyaránt, 
változatos talajról szüretelve.

Megjegyzés: A kóstolóra a részvételi díj 40 lej, a 
helyek száma korlátozott, előjegyezni a Várbás-
tya Egyesület Facebook-oldalán vagy a varbas-
tyatm@gmail.com e-mail-címen lehet.

19:00–20:45
Moziest – Anyám és más
futóbolondok a családból

Szervező: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, 
Várbástya Egyesület
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Nagy-
terem

Anyám és más futóbolondok a családból (2015, 
108 perc), magyar filmdráma. Rendező: Fekete 
Ibolya
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18:00–20:00
Borkóstoló – Alföldi kóstoló
Borbély Zsolt Attilával
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Várbástya 
Egyesület
Helyszín: Cinque Terre vendéglő

Kevés olyan borvidék van, melyhez annyi hát-
rányos és igazságtalan előítélet tapadna, mint 
az alföldiekhez. Holott itt is kiváló borok ké-
szülnek, Nagymarosi András geológus profesz-

szor egyenesen Bordeaux-hoz, a világ legnép-
szerűbb borvidékéhez hasonlította e borrégió 
adottságait.
Két élvonalbeli pincészettől kóstolunk zömmel 
szelekciós, nem kis részben díjnyertes borokat, 
a Font pincészettől (Soltvadkert) valamint a 
Szentpéteri pincészettől (Kiskőrös). A kilenc té-
telt megízlelve – melyek között akad több hun-
garicum, s két idei bor is – mindenki eldönthe-
ti, hogy hol a Kunsági boroknak a helye. A két 
pincészet különféle nemzetközi elismerései azt 
mutatják, hogy az élvonalban.
Megjegyzés: A kóstolóra a részvételi díj 40 lej, a 
helyek száma korlátozott, előjegyezni a Várbás-
tya Egyesület Facebook-oldalán vagy a varbas-
tyatm@gmail.com e-mail-címen lehet.
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Az idei Temesvári Magyar Napok sok tekintetben eltér a megszokottaktól, hiszen a 
koronavírus-járvány terjedése miatt, a hatósági előírásokkal összhangban, szigorú 
óvintézkedéseket vezettünk be. Az új, érvényben lévő szabályok a résztvevők biz-
tonságát hivatottak szavatolni, ezért arra kérjük Önöket, hogy olvassák el figyelme-
sen az alábbi házirendet és maradéktalanul tartsák be az abban foglaltakat!

A mindennapi élet egyéb területeihez hasonlóan, az idei Magyar Napok rendezvé-
nyein is kötelező a védőmaszk viselése és a távolságtartás.

A programokra ellátogató érdeklődőknek kötelező lázmérésen kell részt venniük, 
valamint fertőtleníteniük kell a kezüket.

Az idei Temesvári Magyar Napok programjain a részvételt előzetes regisztrációhoz 
kötjük. A résztvevők ingyenesen regisztrálhatnak a rendezvény Facebook-oldalán. 
Minden rendezvényre külön regisztráció szükséges! Bizonyos programokra (bor- 
és csokoládékóstoló) e-mailen keresztül is lehet regisztrálni. A regisztrációról min-
denki visszajelzést kap. Minden helyszínen a résztvevők száma korlátozott.

Az érdeklődők torlódását, valamint az egészségügyi szempontból kockázatos tömeg 
kialakulását elkerülendő, arra kérjük a résztvevőket, hogy az egyes programokra csak 
az azokra érvényes regisztrációval látogassanak el.

A programok végén a résztvevők kötelesek elhagyni a rendezvények helyszínét 
azért, hogy a szervezők fertőtleníthessék a rendezvény területét.

Az eseményeken a jogszabályban előírtak értelmében megfelelő számú – és egy-
mástól a megkövetelt távolságra elhelyezett – ülőhelyet biztosítunk a résztvevőknek.

A mozgáskorlátozott személyek számára külön ülőhelyeket tartunk fenn.

A rendezvény teljes területére és ideje alatt szigorúan tilos bármilyen közbiztonsá-
got, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat hozni.

A rendezvény területére háziállatot behozni nem ajánlott. Amennyiben ez elkerülhe-
tetlen, akkor a gazda szájkosárral, pórázon vagy ketrecben köteles tartani házi ked-
vencét, és gondoskodnia kell az állat higiéniájáról.

A szemetet csak az erre kijelölt helyekre dobjuk.

A rendezvény területén a dohányzás tilos!

Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál adják le!
Az elveszett tárgyakat ugyanitt lehet megtalálni.
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