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Să ne purtăm 
de grijă reciproc!

Pe parcursul anilor trecuţi, Zilele Culturale Maghiare din 
Cluj s-au afirmat treptat ca una dintre cele mai cuprin-
zătoare şi populare serii de evenimente culturale organi-
zate în sânul comunităţii maghiare din Bazinul Carpatic. 
Datele privind participarea din ultimii ani şi numărul 
mare de semnale pozitive primite din partea publicului 
confirmă acest fapt. Având în vedere comportamentul 
exemplar, civilizat, respectiv sentimentul de solidaritate 
şi atenţia reciprocă manifestate de participanţi, comu-
nitatea maghiară clujeană a dobândit pe bună dreptate 
recunoaşterea generală de care se bucură.
Ediţia din acest an a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj 
va diferi însă în multe privinţe de cele obişnuite. Din ca-
uza răspândirii epidemiei de coronavirus, am introdus 
măsuri de precauţie stricte ‒ în concordanţă cu regle-
mentările adoptate de autorităţi ‒ şi am renunţat la ma-
nifestările tradiţionale, care atrag mase mari de oameni. 
Noile reglementări, ce intră în vigoare, au menirea de a 
garanta siguranţa membrilor publicului. Prin urmare, vă 
rugăm să citiţi cu atenţie Regulamentul de mai jos şi să 
respectaţi întru totul prevederile acestuia. Mulţumim!
• Ca şi în cazul altor activităţi ale vieţii cotidiene, purta-

rea măştii de protecţie va fi obligatorie şi la manifes-
tările organizate în timpul Zilelor Culturale Maghiare 
din acest an.

• În momentul sosirii la faţa locului, participanţilor la 
programele oferite li se va lua ‒ în mod obligatoriu 
‒ temperatura corporală. În plus, ei vor trebui să-şi 
dezinfecteze mâinile.

• Participarea la programele din cadrul Ediţiei a XI-a a 
Zilelor Culturale Maghiare din Cluj va fi condiţionată 
de înregistrarea prealabilă a celor interesaţi. Doritorii 
vor trebui să obţină bilete gratuite nominale. Acestea 
vor putea fi procurate online ‒ accesând pagina de in-
ternet creată în acest scop ‒ sau personal de la casa/
casele de bilete a(le) festivalului. (Pentru câteva pro-
grame înregistrarea se face prin e-mail.)

• În scopul evitării aglomeraţiei şi a formării unor mase 
de oameni potenţial periculoase pentru sănătate, ru-
găm membrii publicului să participe la fiecare program 
în parte doar pe baza biletului de intrare valabil pentru 
evenimentul respectiv.

• După terminarea fiecărui program în parte, spectato-
rii vor părăsi în mod obligatoriu acea locaţie pentru a 
permite organizatorilor să dezinfecteze perimetrul.

• În ceea ce priveşte manifestările desfăşurate în cadrul 
festivalului, biletele gratuite nu vor putea fi ridicate 

sau procurate la faţa locului. Însă numărul de scaune/
locuri vacante (bilete disponibile) va putea fi urmărit în 
permanenţă prin intermediul paginii de internet create 
în acest scop.

• Organizatorii vor asigura participanţilor la evenimen-
tele festivalului locuri pe scaune. Numărul acestora şi 
distanţa dintre ele vor fi conforme prevederilor legale 
în vigoare.

• În cazul spectacolelor din Piaţa Unirii, persoanele cu 
dizabilităţi motorii vor beneficia de scaune separate, 
rezervate.

• Introducerea oricăror obiecte, care pun în pericol sigu-
ranţa publică sau integritatea fizică a celorlalţi, este 
strict interzisă pe toată durata festivalului şi referi-
tor la fiecare dintre perimetrele alocate desfăşurării 
programelor.

• Introducerea animalelor de companie în perimetrele 
rezervate desfăşurării programelor este contraindi-
cată. Dacă acest lucru devine inevitabil, stăpânul ani-
malului este obligat să îl prevadă cu botniţă şi lesă sau 
să-l transporte într-o cuşcă. Totodată, proprietarul va 
asigura şi igiena animalului său de companie.

• Deşeurile se vor arunca numai în locurile special ame-
najate în acest scop.

• Fumatul este interzis în perimetrele rezervate desfă-
şurării programelor.

• Vă rugăm să protejaţi obiectele de decor şi monumen-
tele aflate pe domeniul public al municipiului, inclusiv 
statuia ecvestră a Regelui Matia Corvinul.

• Vă rugăm să predaţi eventualele obiecte pe care le 
găsiţi la standul de informaţii (Info Point). Obiectele 
pierdute vor putea fi recuperate tot din acest loc.

• Participanţii la programe vor fi beneficia de asisten-
ţă la punctul de prim-ajutor şi standul de informaţii, 
precum şi din partea unor echipaje de poliţie. În cazul 
apariţiei unor probleme sau a eventualelor provocări, 
vă rugăm să vă adresaţi autorităţilor de ordine publi-
că sau organizatorilor care se află la faţa locului. Vă 
rugăm să participaţi la programe evitând tulburarea 
ordinii publice.

• Vă rugăm să folosiţi numai WC-urile şi toalete publice 
destinate manifestărilor.

• Dacă întâlniţi persoane rănite sau care au probleme 
(alarmante) de sănătate, vă rugăm, comunicaţi acest 
fapt persoanelor de la punctele de deservire situate 
la marginile Pieţei Unirii, sau anunţaţi echipajele de 
salvare aflate la faţa locului.

• Cortul de prim-ajutor asigurat de Promedical Center 
va fi amplasat în Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu.

• Spre deosebire de anii precedenţi, anul acesta nu vom 
avea posibilitatea să oferim spre vânzare publicului 
mâncăruri şi băuturi. Prin urmare, participanţii vor 
trebui să-şi asigure din timp mâncarea şi băutura.



DRAGI PARTICIPANT, I,
ÎN VIAŢA TUTUROR FAMILIILOR şi a tuturor comunităţilor deopotrivă există momente 
speciale care se repetă an de an, marcând trecerea timpului. Aceste zile deosebite – zilele 
de sărbătoare – oferă un prilej de întâlnire şi de revedere. Ele reprezintă scurte momente de 
respiro, ce întrerup ritmul infernal al cotidianului, dar, ceea ce este poate şi mai important, 
asigură continuitatea istoriei noastre comune.

În spiritul acestei continuităţi, ne-am decis să organizăm, chiar şi în condiţiile dificile 
datorate epidemiei de coronavirus, Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ajunse anul acesta 
la cea de-a unsprezecea ediţie. Avem convingerea că Zilele Culturale Maghiare din Cluj, 
transformate treptat într-un prilej important de întâlnire a membrilor comunităţilor 
maghiare din Bazinul Carpatic şi într-o manifestare culturală însemnată a acestor 
comunităţi, reprezintă un reper stabil în viaţa multora dintre noi. Totodată, ne este cât se 
poate de clar că, în condiţiile actuale, avem foarte mare nevoie de astfel de repere stabile, 
chiar dacă „trasarea” lor implică introducerea unor măsuri de siguranţă şi de precauţie 
stricte. În calitate de organizatori ştim foarte bine, că în situaţia actuală, seria noastră de 
manifestări va fi un fenomen inovator în comparaţie cu practica anilor trecuţi, dar sunt 
în măsură să-i asigur cu conştiinţa împăcată pe toţi participanţii că, fideli lozincii „Cât se 
poate!” din anul acesta, am întreprins totul pentru a veni cu o ofertă de programe de cea 
mai înaltă ţinută, care respectă şi cadrul legal impus de autorităţi.

Anul acesta am înlocuit manifestările care atrag mase mari de oameni – concertele din 
Piaţa Unirii şi petrecerile, care se prelungesc în noapte – cu întâlniri cu un număr redus 
de participanţi. În acelaşi timp, după cum atestă oferta de programe, ne-am concentrat 
atenţia şi mai mult asupra valorilor culturale locale. În anii trecuţi am demonstrat un 
lucru: comunitatea participanţilor la Zilele Culturale Maghiare din Cluj este o comunitate 
ordonată, disciplinată şi responsabilă. Credem că, având aceste atuuri, vom putea 
completa seria destul de lacunară a festivalurilor de vară din anul acesta cu o grupare de 
evenimente culturale, care vor constitui din nou un exemplu de organizare. Pentru a atinge 
acest obiectiv, avem nevoie în primul rând de cooperarea dumneavoastră, căci numai în 
această manieră îi vom putea şti în siguranţă pe cei dragi şi pe prietenii noştri.

Am încrederea că următoarele trei zile vor oferi tuturora clipe de neuitat. Iar anul viitor 
când sperăm că ne vom putea saluta reciproc din nou în condiţiile obişnuite pe străzile şi în 
pieţele Clujului, ori în locurile care găzduiesc manifestările din cadrul festivalului, ne vom 
putea aminti cu mândrie de ediţia din acest an şi de faptul că am reuşit să strecurăm un 
dram de normalitate în viaţa noastră din această perioadă marcată de îndoieli.

Să avem grijă de sănătatea noastră şi a celor dragi, să respectăm întru totul regulile de 
siguranţă şi să ne întâlnim la atâtea programe ale ediţiei a XI-a a Zilelor Culturale Maghiare 
din Cluj cât pot să încapă în agenda fiecăruia!

 Gergely Balázs,
 organizatorul principal
 al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj
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CUPRINS

Caietul program al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, ediţia a XI-a. Editat de ASOCIAŢIA CLUJUL 
COMOARĂ şi de ASOCIAŢIA ZILELE CULTURALE MAGHIARE DIN CLUJ. Apare în 500 de exemplare.
Organizator principal: GERGELY BALÁZS. Director de programe: SZABÓ LILLA. 
Director economic: CSIGI LEVENTE. Redactor şi coordonator comunicare: LAURA LAURENŢIU. 

Foto: Bíró István, Radu Norbert, Szentes Zágon, Vakarcs Lóránd. 
Copertă şi concept grafi c: KÖNCZEY ELEMÉR. Tehnoredactor: FAZAKAS BOTOND. 
Pregătire tipar: IDEA PLUS. Tipar: EDITURA MEGA.

Contact: 400095 Cluj, str. Iuliu Maniu nr. 2. E-mail: cluj@zilelemaghiare.ro.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifi ca programul • Vizitatorii îşi asumă faptul că fotografi ile 
şi fi lmările în care ar putea să apară pe parcursul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj ar putea fi  folosite 
de către organizatori pentru realizarea unor materiale de promovare.
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MIERCURI
19 AUGUST

 10:00 Slujbă ecumenică în deschiderea ediţiei 
a XI-a a Zilelor Culturale Maghiare din 
Cluj
Loc: Biserica Reformată din strada Mihail 
Kogălniceanu

10:00–14:00 În imagini şi cuvinte
Expoziţie neconvenţională combinată cu 
prezentarea Bibliotecii Centrale Univer-
sitare. Participarea la vizitele organizate 
din 15 în 15 minute este condiţionată 
de înregistrarea prealabilă la adresa de 
e-mail: marketingbcu@gmail.com.
Organizator: Biblioteca Centrală Univer-
sitară
Loc: Curtea Bibliotecii Centrale 
Universitare

 11:00 Lansare de carte: Jurnalul de pelerinaj al 
contelui Teleki Sámuel
Volumul va fi  prezentat de Lázok Klára, 
Spielmann Mihály şi H. Szabó Gyula
Organizator: Editura Kriterion
Loc: Curtea Palatului Bánff y (Muzeul de 
Artă)

 11:00 Prelegere în limba română: Privilegiile 
oraşului Cluj
Tema prelegerii: ridicarea la rang de oraş a 
Clujului. Prezintă istoricul Cosmin Rusu.
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

12:00–12:30 Slujbă scurtă de prânz şi micro-
recital de orgă.
Solist: Bilibók András.
Organizator: Parohia Reformată 
Centrală I, Cluj
Loc: Biserica Reformată din strada Mihail 
Kogălniceanu

12:00–16:00 Programe pentru tineret
12:00-12:45 Cortul Tineretului – 
Deschidere
13:00-14:30 Masă rotundă despre 
valorile şi posibilităţile oraşului nostru
14:45-16:00 Cum am supravieţuit 
pandemiei? Masă rotundă cu profesori 
universitari
Organizatori: Uniunea Studenţească 
Maghiară Cluj, Uniunea Organizaţiilor 
Studenţeşti Maghiare din România
Loc: Cortul Tineretului

 13:00 Prelegere în limba maghiară: Privilegiile 
oraşului Cluj
Tema prelegerii: ridicarea la rang de oraş a 
Clujului. Prezintă istoricul Radu Lupescu.
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 13:00 Lansare de carte: O editură a unei 
minorităţi naţionale în anii dictaturii 
(1969–1989)
Volumul va fi  prezentat de Bartha Katalin 
Ágnes, Dávid Gyula şi H. Szabó Gyula.
Organizatori: Editura Polis, Editura 
Kriterion
Loc: Curtea Palatului Bánff y (Muzeul de 
Artă)
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 15:00 Expoziţie de fotografie: Centrul Vechi 
Vernisaj. Fotografii documentare despre 
zona în care a existat prima cetate 
medievală a Clujului. Custode: Ancuţa- 
Lăcrimioara Chiş. 
Expoziţie de fotografie: Să nu uităm 
niciodată. Casele hoştezenilor din 
Cartierul Mărăşti. 
Vernisaj. Fotografii documentare reali-
zate de Benczédi József. Custozi: Bogyó 
József László, Ancuţa-Lăcrimioara Chiş 
şi Tárkányi János. 
Program de vizitare: zilnic între 
orele 10:00–14:00 şi 15:00–20:00, în 
perioada festivalului. 
Organizatori: Asociaţia Clujul de altădată, 
Serviciul Public pentru Administrarea 
Obiectivelor Culturale 
Loc: Bastionul Croitorilor

 15:00 Flauto dolce – 20 de ani 
Concert jubilar şi lansare CD 
Organizator: Asociaţia ZCMC 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 15:30 Expoziţie de fotografie: „Veşnic 
pribeag şi veşnic străin”. 130 de ani 
de la naşterea poetului Reményik 
Sándor ‒ Rădăcinile sale din Slovacia 
de Sud. Slovacia de Sud, păstrătoarea 
identităţii. 
Vernisaj. Fotografii realizate de Görföl 
Jenő, ziarist şi fotograf din Slovacia, 
secretarul Uniunii Social-Culturale 
Maghiare din Slovacia. 
Organizator: Societatea Maghiară de 
Cultură din Transilvania 
Loc: Muzeul de Artă / Palatul Bánffy

Expozit, ii la Turnul Croitorilor
Expoziţie foto-documentară: Cetatea Veche 
a Clujului
Curator: Ancuţa-Lăcrimioara Chiş
Ridicată din blocuri masive de calcar, cea mai ve-
che cetate a Clujului, din care azi se mai păstrea-
ză un turn şi câteva porţiuni de zid, a suferit de-a 
lungul timpului modificări care, însă, nu i-au răpit 
din frumuseţe. Aici se află comori arhitecturale 
şi simbolice ale oraşului – Casa Matia, Biserica 
Franciscană, Palatul Mikes, Obeliscul Carolina 
sau Casa Bocskai, care aşteaptă să le redesco-
perim. Fotografiile de altădată ne permit să facem 
o promenadă imaginară printr-unul dintre cele mai 
frumoase locuri ale oraşului.  

Expoziţie foto-documentară:  
Să nu uităm niciodată
Fotograf: Benczedi József
Curatori: Bogyó József László, Ancuţa-Lăcrimioara 
Chiş, Tárkányi János  
Fotografiile au fost realizate de Benczedi József în 
perioada 1980–1985 şi sunt expuse pentru prima 
data, fiind o incursiune inedita pe vechile străduţe 

ale Hoştatului. Întâmplarea a făcut ca, la începutul 
anilor 1990, fostul fotograf să-şi recunoască po-
zele într-o cutie aruncată pe stradă. Erau imagini 
ale caselor care urmau să fie demolate pentru a 
se construi blocuri de locuinţe şi care au fost fo-
tografiate de Benczedi József pentru a fi, mai apoi, 
evaluate de către Stat, iar proprietarii despăgu-
biţi. Arhiva cu aceste fotografii a fost aruncată la 
gunoi, dar salvată în ultima secundă. Astfel s-au 
păstrat imagini cu casele hoştezenilor din cartierul 
Mărăşti.

Vernisajul va avea loc online, în 19 august 2020, 
ora 15:00.
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 16:00 „Am râs împreună cu detectivii de 
atunci” 
Prezentarea numărului tematic intitulat 
Literatura poliţistă maghiară al revistei 
Helikon. Invitaţi: Borsos J. Gyöngyi, 
Mărcuţiu-Rácz Dóra, şi Szántai János. 
Interlocutor: Papp Attila Zsolt. Amfitrion: 
Karácsonyi Zsolt. 
Organizator: Helikon 
Loc: Cafeneaua Literară Bulgakov

 16:00 Expoziţie: Dantele. Selecţie din colecţia 
de dantele al Muzeului Industriilor de 
odinioară. 
Vernisaj. Custode: Tötszegi Tekla 
Organizator: Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei 
Loc: Muzeul Etnografic al Transilvaniei

 16:00 Prezentul ce a trecut. Maghiarii din Ro-
mânia în contextul schimbării de regim 
din 1989–1990 – vernisaj. Proiectanţi: 
Blos-Jáni Melinda, Fodor János, Miklósi 
Dénes, Molnár Beáta. 
Organizator: Fundaţia Eurotrans 
Loc: Casa Tranzit

Flauto Dolce - 20 ani
Concert jubiliar şi lansare CD 

ANSAMBLUL FLAUTO DOLCE s-a dedicat, 
încă din anul 2000, interpretării muzicii vechi, 
cu precădere, celei autohtone, folosind có-
pii ale unor instrumente din Barocul muzical. 
Activitatea formaţiei este documentată de 
CD-uri, transmisii radio, filmări TV şi peste 450 
de concerte. Ansamblul a efectuat – şi datorită 
unor colaborări cu ICR Bucureşti – numeroa-
se turnee în străinătate: Austria, Spania, Italia, 
Franţa, Israel, Elveţia, Germania, Slovenia, Serbia, 
Slovacia şi Ungaria. Colaborează frecvent cu ICR 
Bucureşti, susţinând concerte la diferite centre 
culturale româneşti din Europa.

Ansamblul Flauto Dolce a fost partenerul unui 
proiect comun între Italia, Slovenia şi România de 
promovare a muzicii baroce din cele trei ţări, in-
tegrat în programul Cultura 2007–2013 al Uniunii 
Europene şi a participat, de asemenea, la proiectul 
UNESCO „Cultural Heritage – a Bridge towards a 
Shared Future”. În 2014 formaţia a participat ca 
invitat special la The 5th International Early Music 
Seminar, Tel Aviv.

Program:
1. Giovanni Gastoldi (cca. 1554–1609): Il 

Curioso, Lo Spensierato (1594)
2. Marco Uccellini (c. 1610–1680): La 

Bergamasca (1642)
3. Philip Rosseter (1567–1623): When Laura 

smiles (1601)
4. Anonim (XVI): Greensleeves
5. Thomas Morley (1557–1602): It was a lover 

(1600)
6. Dansul Principelui Transilvaniei şi alte dansuri 

(XVII.)
7. Două cântece tradiţionale armeneşti (Gherla)

8. Joseph Bengraf (XVIII): Saltus Hungaricus
9. Anonim: Cântece şi dansuri tradiţionale 

ţigăneşti (Bihor)
10. Franz Pfeifer (XVIII): Tartózkodó kérelem 

(Text: Mihály Csokonai) – Anonim 
(Ms. Sf. Gheorghe, 1757): Dansuri
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Pictura transilvaneana 
interbelica
EXPOZIŢIA „Pictura transilvăneană interbelică” 
doreşte să ilustreze rolul Școlii băimărene asupra 
creatorilor şi tendinţelor transilvănene de pictu-
ră, dar şi asupra grupărilor de artişti din alte zone. 

Ineditul acestei expoziţii, care cuprinde în jur de 60 
de lucrări, constă în punerea împreună a celor trei 
culturi transilvănene, respectiv culturile română, 
maghiară şi săsească, evidenţiind atât particu-
larităţile fiecărei, cât şi punctele comune, felul în 
care influenţele au transgresat bariera artistică. O 
parte însemnată a lucrărilor este împrumutată cu 
generozitate de colecţionarul Böhm József jr. din 
Germania, iar restul lucrărilor provin din patrimo-
niul Muzeului Judeţean Mureş şi Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca. Vor face parte din expoziţie pictori 
de renume precum Ziffer Sándor, Szolnay Sándor, 
Tasso Marchini, Ipolit Strâmbu, Aurel Ciupe, Popp 
Aurel, Hans Mattis-Teusch şi Hans Eder.

Bivolii de Ziffer Sándor, 1931, Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca

Compoziție cu nuduri de Klein József, 1923, Muzeul 
de Artă Cluj-Napoca

16:00–18:00 Expoziţia „Mâncând pâine de fier” 
dedicată satului Rimetea (judeţul Alba). 
Vernisaj şi miniconferinţă tematică. 
 Participanţi: Csécs Márton Lőrinc 
(preotul unitarian al satului): Scurtă 
prezentare a Parohiei Unitariene din 
Rimetea; Furu Árpád: Arhitectura 
populară din Rimetea; Lassel Ágnes: 
Portul popular din Rimetea; Kovács 
Sándor: Satul Rimetea în literatură. 
Cu prilejul conferinţei poate fi vizitată şi 
expoziţia tematică prezentată în Casa 
Libertăţii Religioase. 
Organizator: Parohia Unitariană din Cluj 
Loc: Casa Libertăţii Religioase

 16:30 „A servi prin muzică…” Conversaţii 
cu participarea unor lăutari ardeleni, 
păstrători ai tradiţiilor. 
Amfitrion: Könczei Csongor 
Organizator: Fundaţia Casa Tradiţiilor din 
Transilvania 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 17:00 Vernisajul expoziţiilor: 
Pictura ardeleană în perioada interbeli-
că. Custozi: Oniga Erika şi Boros Judit 
Referinţă. Selecţie din colecţia 
Fundaţiei Sapientia. Custode: Madaras 
Péter 
Paradisul regăsit. Expoziţie cu lucrările 
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Referint, a
Selecţie din colecţia Fundaţiei Sapientia
Cele 60 de lucrări de artă prezentate la expoziţia 
organizată de Centrul de Artă din Transilvania re-
prezintă o selecţie subiectivă din cele aproape 350 
de opere de artă cumpărate de Fundaţia Sapientia 
în ultimii trei ani.

Dorinţa fundaţiei este de a aduna la un loc lu-
crări reprezentative ale artiştilor maghiari din 
Transilvania după anii 1920, de a inventaria cele 
mai importante tendinţe şi grupări de artă şi de 
a le transforma, prin competenţă profesională şi 
rafinament, într-o colecţie de referinţă.

Materialul expoziţiei „Referinţă” îşi propune 
să prezinte acest demers, parcurgând un arc 

temporal de la pictura băimăreană până la avan-
garda maghiară şi manifestările de artă contem-
porană din Transilvania.

Interior de Dömötör Gizella, cca. 1920

artistului fotograf Ádám Gyula şi lan-
sarea albumului care prezintă opera 
acestuia. 
Organizatori: Muzeul Judeţean Mureş, 
Centrul de Artă din Transilvania, Asociaţia 
Clujul Comoară, Muzeul de Artă din Cluj 
Loc: Muzeul de Artă / Palatul Bánffy

 17:00 Conferinţă: „Veşnic pribeag şi veşnic 
străin”. 130 de ani de la naşterea 
poetului Reményik Sándor ‒ Rădăcinile 
sale din Slovacia de Sud. 
Participă: Mézes Rudolf (Slovacia, 
secretarul Comitetului Director al 
Organizaţiei Teritoriale Galanta a Uniunii 
Social-Culturale Maghiare din Slovacia), 
Balázs Imre József (istoric literar, Cluj), 
Nagy Béla (publicist şi cercetător al 
istoricului oraşului Cluj) 
Organizator: Societatea Maghiară de 
Cultură din Transilvania 
Loc: Curtea Consulatului General al 
Ungariei la Cluj

 18:00 Mimesis VIII: Să o dărâmăm? Să nu o 
dărâmăm? Deschiderea Festivalului de 
Artă Vizuală Contemporană Mimesis. 
Ediţia a VIII-a. 
Organizator: Asociaţia Origo 
Loc: Muzeul de Artă / Palatul Bánffy

 18:00 Dialoguri: Balázs Imre József discută cu 
autoarele Sánta Miriám şi Borcsa Imola 
despre cărţile lor care au apărut anul 
trecut 
Organizator: EMIL 
Loc: Cafeneaua Literară Bulgakov
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 18:00 Prelegere: Activitatea Partidului 
Ardelean la Cluj între anii 1940 şi 
1944. Participă: Murádin János Kristóf 
(conferenţiar universitar, Universitatea 
Sapientia), care îşi va prezenta şi volumul 
intitulat „Totul pentru Ardeal! Istoria 
Partidului Ardelean între anii 1940 şi 1944”. 
Amfitrion: Buchwald Péter 
Organizator: Asociaţia Kolozsvár Társaság 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 18:30 Expoziţie tematică „Veşnic pribeag şi 
veşnic străin”. 130 de ani de la naşterea 
poetului Reményik Sándor ‒ Rădăci-
nile sale din Slovacia de Sud. Minuni 
molcome. 
Vernisaj. Fotografii dedicate memoriei 
poetului şi realizate de Studioul ArtWise. 
Organizatori: Societatea Maghiară de 
Cultură din Transilvania, Societatea 
Maghiară de Cultură din Transilvania ‒ 
Organizaţia de Tineret, Asociaţia ArtWise 
Loc: Muzeul de Artă / Palatul Bánffy

 19:00 Gală de operă. 
Solişti: Kele Brigitta, Köpeczi Sándor, 
Peti Tamás Ottó, Ștefan Pop, Veress 
Orsolya, Vígh Ibolya. Cu participarea 
Orchestrei Operei Maghiare Cluj. Dirijor: 
Jankó Zsolt. 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Piaţa Unirii

 19:00 Spectacol memorial: „Veşnic pribeag şi 
veşnic străin”. 130 de ani de la naşterea 
poetului Reményik Sándor ‒ Rădăci-
nile sale din Slovacia de Sud. Albastru 
ultrauman. 
Spectacol realizat de grupa de teatru de 
poezie din cadrul EMKISZ. Îşi dau con-
cursul: Széman Emese Rózsa, Szökőcs 
Zsófia, Tamás Csilla şi Tamás Lehel. 
Organizatori: Societatea Maghiară de 
Cultură din Transilvania, Societatea 
Maghiară de Cultură din Transilvania ‒ 
Organizaţia de Tineret 
Loc: Curtea Consulatului General al 
Ungariei la Cluj

 19:30 Concert susţinut de cvintetul Transilva-
nia Philharmonic Brass 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Zona Bastionului Croitorilor şi a 
zidului cetăţii

 20:00 Zilele Filmului Maghiar din Cluj, ediţia 
a XI-a: Cuvinte şi muzică. Artişti: Vida 
Bernadette – sopran, Haáz Márton 
– flaut, Márkos Albert – violoncel, 
compoziţie, Antal Attila – contrabas 
Organizator: Fundaţia Tranzit 
Loc: Casa Tranzit

 20:00 Prezentare de carte în limba română: 
Székely János – „Armata de Apus” 
Spectacol de lectură susţinut de 
actorul  Lari Giorgescu, artist al Teatrului 
Naţional Bucureşti. Regizoare: Kovács 
Zsuzsánna. Discuţii pe marginea roma-
nului prezentat susţinute de scriitoarea 
şi redactoarea Márton Evelin, scriitorul 
Filip Florian şi traducătorul literar Marius 
Tabacu. 
Organizatori: Institutul Maghiar din 
Bucureşti, EMIL, Helikon 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă
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 21:00 Concert jubiliar „Din Transilvania în 
Transilvania” 
Interpretează ansamblul prim-violonis-
tului Pál István, împreună cu muzicieni 
din Ardeal 
Organizatori: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Piaţa Unirii

 21:00 Recital de poezie: „…atârn de această 
margine de viaţă grea”. 
Recită din poezia lui Ady Endre actorul 
Bogdán Zsolt. 
Organizator: Asociaţia ZCMC 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 22:00 Cinemateca Bánffy 
Selecţie din filmele realizate de studenţii 
de la specializarea Cinematografie, 
fotografie, media din cadrul Universităţii 
Sapientia 
Organizatori: Universitatea Sapientia – 
Facultatea de Știinţe şi Arte 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă

Székely János: ,,Armata de apus"
Lansare de carte şi spectacol-lectură

La iniţiativa şi cu sprijinul Institutului Balassi – 
Institutul Maghiar din Bucureşti, traducătorul 
Marius Tabacu a transpus în limba română volu-
mul scriitorului Székely János – „Armata de apus”. 
Asta după ce în 1989 apăruse deja în primă ediţie, 
dar care a rămas în penumbra evenimentelor de 
atunci. Noua traducere a fost publicată de curând 
la Editura Curtea Veche, şi a fost prezentată pen-
tru prima dată publicului cititor bucureştean pe 4 
februarie a.c..
La lansarea volumului în cadrul Zilelor Maghiare din 
Cluj va fi prezent şi traducătorul Marius Tabacu. Cu 
această ocazie se va prezenta spectacolul-lectură 
în regia lui Kovács Zsuzsánna şi interpretarea ac-
torului Lari Giorgescu (Teatrul Naţional Bucureşti). 
Despre carte, semnificaţia ei şi traducerea recent 
apărută vor dialoga scriitorii Márton Evelin şi Filip 
Florian.
„Evenimentul de căpătâi al bărbaţilor din genera-
ţia de astăzi (şi în acelaşi timp factorul esenţial al 
istoriei contemporane) este războiul. Iar reperul 
cel mai grăitor al lumii noastre trecute este tot 
războiul. Cine nu înţelege asta, nu ne înţelege nici 
pe noi”, scria Székely János în capitolul intitulat 
„Dedicaţie” al romanului „Armata de apus”. Al doi-
lea război mondial a zguduit din temelii întreaga 
fiinţă a autorului, care la vârsta de doar 16 ani se 
găseşte pe câmpul de luptă, parte a unei armate 
deloc glorioasă, în retragere, ştiind că mai totul 

este pierdut, agăţându-se până la ultimul moment 
de regulamentul militar riguros, care însă nu mai 
poate salva nimic.
Seria de povestiri intitulată „Armata de apus” 
conştientizează – prin sensibilitatea morală şi 
pasiunea scriitorului de a căuta adevărul – ceea 
ce nu poate fi uitat. „Ce se poate uita să uităm 
cu sufletul împăcat. Ce nu se poate uita: aceasta 
este şansa noastră” – cu aceste gânduri începe 
romanul.
Székely János (1929–1992) a fost o personalitate 
polivalentă a literaturii maghiare din secolul al XX-
lea, poet, prozator, dramaturg, eseist şi traducă-
tor. S-a născut la Turda, iar în 1940 s-a mutat la 
Târgu Mureş unde a studiat la Colegiul Reformat 
(astăzi Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”), apoi din 
1943 a fost cadet la Școala Militară. În 1944, 
compania lui a fost dusă în Europa de Vest, din 
faţa frontului care se apropia. Pe parcurs Székely 
János a fost luat prizonier, de unde s-a întors în 
1946, terminându-şi studiile liceale. În perioada 
1948–1952 a studiat filosofia la Universitatea 
Bolyai din Cluj.
„Armata de apus” a apărut prima dată în 1979 la 
editura Kriterion, iar în 1980 a fost numită Cartea 
anului de către revista „Utunk” din Cluj (astăzi 
Helikon). Scriitorul a refuzat Premiul Pezsgő ce 
i se conferise pentru acest roman, refuzând cu 
consecvenţă toate celelalte premii acordate ulte-
rior. După 1990, numele lui a fost vehiculat de mai 
multe ori cu ocazia nominalizărilor pentru premiile 
József Attila şi Kossuth, dar autorul a făcut tot po-
sibilul ca să nu primească nici unul din acestea.
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JOI
20 AUGUST

10:00–12:00 În imagini şi cuvinte 
Expoziţie neconvenţională combinată cu 
prezentarea Bibliotecii Centrale Univer-
sitare. Participarea la vizitele organizate 
din 15 în 15 minute este condiţionată 
de înregistrarea prealabilă la adresa de 
e-mail marketingbcu@gmail.com. 
Organizator: Biblioteca Centrală Univer-
sitară 
Loc: Curtea Bibliotecii Centrale 
Universitare

10:00–12:00 Atelier deschis de artă ceramică 
pentru adulţi 
Coordonator: artistul ceramic  
Koncz-Münich András. 
Organizator: Breasla Barabás Miklós 
Loc: Curtea Breslei Barabás Miklós

 11:00 Atlet şi antrenor personal: proiectul 
calificării pentru olimpiadă. 
Invitate: Miklós Andrea, sprinteră, 
campioană europeană şi vicecampioană 
mondială de juniori; respectiv Kanizsay 
Lilla, antrenoare personală. Amfitrioni: 
Killyéni András şi Boros Miklós 
Organizatori: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 11:00 Lansare de carte: Calendarul Clujului 
Comoară 
Organizator: Asociaţia ZCMC 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă

11:00–14:00 Activităţi pentru copii: EduCastel – 
Castel în Transilvania 
Organizator: Grupul PONT 
Loc: Centrul familial Planetarium Kids

12:00–12:30 Slujbă scurtă de prânz şi microre-
cital de orgă 
Solistă: Müller Márta. 
Organizator: Parohia Reformată Centrală 
I. Cluj 
Loc: Biserica Reformată din strada Mihail 
Kogălniceanu

12:00–16:00 Programe pentru tineret 
12:00-12:45 Felvi.ro – prezentarea 
ofertei de universităţi 
13:00-14:30 Teatru lectură 
14:45-16:00 Prezentarea candidaţilor 
de tineret 
Organizator: Uniunea Studenţească 
Maghiară Cluj, Uniunea Organizaţiilor 
Studenţeşti Maghiare din România 
Loc: Cortul Tineretului

12:00–20:00 Zilele Filmului Maghiar din Cluj, 
ediţia a XI-a: Videotecă şi expoziţie 
retrospectivă cu proiecţii video din 
selecţia de filme a ediţiilor din ultimii 10 
ani. Curator: Könczei Csilla 
Organizator: Fundaţia Tranzit 
Loc: Casa Tranzit, etaj I.
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 13:00 Atelierul Clujean de Filme 
Invitaţi: coordonatorul profesional al 
atelierului de creaţie Csibi László, autor 
de filme documentare şi cadru didactic 
universitar UBB, precum şi membrii 
atelierului. Amfitrion: Katona Zs. József, 
cadru didactic universitar UBB 
Organizator: Asociaţia Kolozsvár 
Társaság 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

15:00–17:00 Activităţi pentru copii: Califi şi 
caravane. Prelucrări ludice ale unor 
basme. 
Program pentru copii cu vârsta între 6-12 
ani. 
Coordonatoare: Rácz Mária. 
Organizator: Parohia Unitariană din Cluj 
Loc: Casa Libertăţii Religioase

15:00–19:00 Ziua porţilor deschise la Casa 
memorială „Szabédi László” 
Organizatori: Asociaţia pentru Cultivarea 
Limbii Maghiare din Transilvania, 
Societatea Maghiară de Cultură din 
Transilvania – Organizaţia de Tineret, 
Societatea Maghiară de Cultură din 
Transilvania 
Loc: Curtea Casei memoriale „Szabédi 
László”

 16:00 Vernisaj expoziţie: „Crescuse un măr cu 
poame dulţi…”. Trăsăturile lingvistice 
arhaice ale baladelor noastre populare 
de stil vechi. 
Organizator: Asociaţia Etnografică Kriza 
János 
Loc: Curtea sediului Asociaţiei Etnografi-
ce Kriza János

 16:00 Războiul mediatic maghiar: informaţii 
direct de la sursă. 
Convorbire cu Balázsi Tibor, membru 
între anii 1990 şi 1994 al Comisiei 
pentru cultură al Parlamentului Ungar. 
Amfitrion: Mile Lajos, consulul general 
al Ungariei la Cluj 
Organizator: Consulatului General 
al Ungariei la Cluj 
Loc: Curtea Consulatului General 
al Ungariei la Cluj

 16:30 „Nori, iaduri, dialoguri” 
Convorbire cu scriitorul Szőcs Géza. 
Amfitrion: Karácsonyi Zsolt 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Cafenea Bulgakov

 16:30 Prezentare de modă: CONTRAST. Port 
cotidian şi design experimental. 
Designeri: Antal Hajnal, Frigy Nóra, 
Horváth Noémi, Jakab Andra, Jánosi 
Ágnes Anikó, Kurjatko Orsolya, Larcher 
Nóra şi Márton Krisztina 
Organizator: Asociaţia ArtWise 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 17:00 Mişcarea de revitalizare, instruire 
şi învăţare a dansurilor populare: 
păstrarea tradiţiilor sau formă modernă 
de viaţă? 
Invitaţi: Benkő Éva, Both Zsuzsa şi 
Molnár Szabolcs. Moderator: Bethlendi 
András 
Organizator: Fundaţia Casa Tradiţiilor din 
Transilvania 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă
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 17:00 Masă rotundă: „Suntem cu toţii în încur-
cătură”. Responsabilitatea reciprocă. 
Participanţi: Boldizsár Beáta – preot 
luteran, Dávid István – preot calvinist, 
Takó István – preot romano-catolic, 
Vitus István – preot calvinist. Moderator: 
Rácz Norbert Zsolt – preot unitarian. 
Organizator: Parohia Unitariană din Cluj 
Loc: Casa Libertăţii Religioase

 17:00 „Ce-ce-ce-pe sau progresul lent spre 
comunism”. 
Convorbire cu scriitorul Kukorelli Endre, 
autorul romanului. Amfitrioană: László 
Noémi poet, traducător literar. 
Organizator: Consulatul General al 
Ungariei la Cluj 
Loc: Curtea Consulatului General al 
Ungariei la Cluj

Bogányi Gergely, creatorul 
pianului-minune, vine la Cluj!
CU OCAZIA ZILEI NAŢIONALE A UNGARIEI, în data 
de 20 august de la ora 19.00, renumitul pianist 
Bogányi Gergely va concerta în piaţa centrală 
a oraşului-comoară. Artistul a fost laureat cu 
Premiile „Kossuth Lajos” şi „Liszt Ferenc” pentru 
dezvoltarea şi protejarea culturii maghiare, re-
spectiv ca recunoaştere a activităţii deosebit de 
merituoase ca pianist. Evenimentul este organizat 
de Asociaţia Clujul Comoară şi de Asociaţia KMN.

Născut în oraşul Vác din Ungaria, Bogányi Gergely 
a început să cânte la pian la vârsta de patru ani 
şi a parcurs o carieră ascendentă şi fulminantă, 
talentul său extraordinar fiind remarcat şi premiat 
de la o vârstă relativ fragedă. Astfel nu trebuie să 
ne mire faptul că, în 1984, a fost admis în „cla-
sa talentelor deosebite” din cadrul Academiei de 
Muzică „Liszt Ferenc”. În 1993, la vârsta de 19 ani, 
a obţinut o bursă din partea Academiei finlandeze 
de muzică pentru a studia un an în Statele Unite 
ale Americii, la o academie prestigioasă de muzi-
că. A urmat aceste studii în paralel cu cele de la 
Academia de muzică din Budapesta.

Numele lui Bogányi Gergely a devenit arhicunos-
cut după ce, împreună cu un grup de constructori 
de instrumente muzicale, a realizat, pe baza unui 
concept nou şi a unei tehnologii noi, un pian ale 
cărui formă şi structură sunt completamente uni-
ce. „Nu am revoluţionat numai sufletul pianului, 

rezonatorul, pe care l-am construit nu din lemn, 
ci dintr-un material compozit pe bază de carbon, 
dar şi alte componente ale instrumentului muzical. 
Sunetul foarte curat, puternic şi bogat în armonice 
se datorează totalităţii acestora”, a spus Bogányi 
Gergely, care a iniţiat crearea acestui instrument 
inovator pentru că nu a regăsit în restul pianelor 
tonalitatea care să corespundă întru totul gustu-
lui său muzical. Artistul şi echipa sa de specialişti 
maghiari au creat prototipul „pianului-minune” 
areodinamic, care oferea sunetele şi tonalitatea 
dorită, în decurs de şapte ani. În luna ianuarie a 
anului 2015, publicul larg a avut ocazia să cunoas-
că noul instrument. Participanţii la Zilele Culturale 
Maghiare din Cluj vor avea ocazia acum să se bu-
cure şi ei de sunetul aparte al pianului-minune şi 
de interpretarea lui Bogányi Gergely.
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 17:00 Pelerinaj de Ziua Sfântului Ștefan în 
Biserica Sfântul Rege Ștefan de pe Strada 
Donát. 
Loc: Biserica Sfântul Rege Ștefan de pe 
Strada Donát

 17:00 Atelier de sensibilizare ecologică: Pentru 
noi este VERDE! Prepararea compos-
tului folosind jardiniere, utilitatea şi 
posibilităţile compostării casnice. 
Organizator: Societatea Maghiară de 
Cultură din Transilvania ‒ Organizaţia de 
Tineret 
Loc: Casa memorială „Szabédi László”

17:00–19:00 Atelier deschis de artă ceramică 
pentru adulţi 
Coordonator: artistul ceramic  
Koncz-Münich András. 
Organizator: Breasla Barabás Miklós 
Loc: Curtea Breslei Barabás Miklós

 17:30 Clujul Creativ. Finanţări pentru IMM-uri 
în ajutorul gestionării crizei economice.  
Invitat: Dezső Péter, director Goodwill 
Consulting 
Organizator: Grupul PONT 
Loc: Centrul familial Planetarium Kids

 18:00 Prezentarea numărului dedicat Tratatu-
lui de la Trianon al revistei culturale 
Székelyföld (Ţinutul Secuiesc). 
Invitaţi: Ferencz Imre, Molnár Vilmos şi 
Benkő Levente. Amfitrion: Karácsonyi 
Zsolt 
Organizator: EMIL 
Loc: Cafeneaua Literară Bulgakov

 19:00 Prezentare de carte: André Ferenc: 
„Concursul de-a v-aţi ascunselea”. 
Kristály Bea şi Ferencz Zsolt, colabo-
ratorii Studioului Teritorial de Radio Cluj, 
discută cu autorul. Actorul Bálint Előd 
va lectura, cu acompaniament muzical, 
fragmente din romanul scris în versuri. 
Organizatori: Editura Koinónia, BOLD 
Branding Studio 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă

 19:00 Concert festiv susţinut de pianistul 
Bogányi Gergely 
Organizatori: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Piaţa Unirii

 21:00 Recital: Bartis Attila – „Când” 
Recită actorul Bogdán Zsolt 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 21:00 Proiecţie de film: „Mama şi alţi nebuni de 
legat din familie” 
Organizatori: Asociaţia Clujul Comoară, 
Asociaţia Filmtett, Consulatul General al 
Ungariei la Cluj 
Loc: Piaţa Unirii

 21:30 Prezentare de carte: Killyéni András – 
„Parter, sala nr. 39” 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă

 22:00 Cinemateca Bánffy 
Olimpiada maghiară (2020, 52 de 
minute), film documentar istoric. Regizor: 
Zámborszki Ákos 
Enigma Șefket (2019, 55 de minute), film 
documentar. Regizoare: Maksay Ágnes 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Curtea Palatului Bánffy
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VINERI
21 AUGUST

10:00–11:00 A VI-a Întâlnire a Absolvenţilor de 
Limbă şi Literatură maghiară. 
„Ce şi de ce trebuie să spunem despre 
cei decedaţi?”. Consideraţii şi puncte 
de vedere referitoare la cercetarea şi 
interpretarea epitafelor din Transil-
vania. 
Prelegere online susţinută de Keszeg 
Vilmos (profesor universitar) 
Organizator: Universitatea „Babeş- 
Bolyai” ‒ Facultatea de Litere (Departa-
mentele de limbă maghiară) 
Loc: online (hun.lett.ubbcluj.ro;  
lett.ubbcluj.ro)

10:00–12:00 În imagini şi cuvinte 
Expoziţie neconvenţională combinată cu 
prezentarea Bibliotecii Centrale Univer-
sitare. Participarea la vizitele organizate 
din 15 în 15 minute este condiţionată 
de înregistrarea prealabilă la adresa de 
e-mail marketingbcu@gmail.com. 
Organizator: Biblioteca Centrală Univer-
sitară 
Loc: Curtea Bibliotecii Centrale 
Universitare

 11:00 Limba maghiară în România (Transil-
vania) 
Convorbire cu autorii Péntek János şi 
Benő Attila; respectiv Sorbán Angella, 
lectorul volumului. Moderatoare: Biró 
Annamária (Editura Societăţii Muzeului 
Ardelean) 
Organizator: Societatea Muzeului 
Ardelean 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

11:00–12:00 A VI-a Întâlnire a Absolvenţilor de 
Limbă şi Literatură maghiară. 
„A fost supa oare supă? Ce se mânca 
la sfârşitul secolului al XVII-lea în 
Transilvania?” 
Prelegere online susţinută de Fazakas 
Emese, conferenţiar universitar 
Organizator: Universitatea „Babeş- 
Bolyai” ‒ Facultatea de Litere (Departa-
mentele de limbă maghiară) 
Loc: online (hun.lett.ubbcluj.ro;  
lett.ubbcluj.ro)

11:00–14:00 Activităţi pentru copii: EduCastel – 
Castel în Transilvania 
Organizator: Grupul PONT 
Loc: Centrul familial Planetarium Kids

12:00–12:30 Slujbă scurtă de prânz şi microre-
cital de orgă 
Solist: Rémán Róbert. 
Organizator: Parohia Reformată Centrală 
I. Cluj 
Loc: Biserica Reformată din strada Mihail 
Kogălniceanu
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12:00–13:00 A VI-a Întâlnire a Absolvenţilor de 
Limbă şi Literatură maghiară 
Thomas Mann: Susţinător al războaielor 
sau antiumanist timpuriu? Cum tace 
romanul „Stăpân şi câine” apărut în anul 
1919 despre Primul Război Mondial? 
Prelegere online susţinută de Serestély 
Zalán, lector universitar 
Organizator: Universitatea „Babeş- 
Bolyai” ‒ Facultatea de Litere (Departa-
mentele de limbă maghiară) 
Loc: online (hun.lett.ubbcluj.ro;  
lett.ubbcluj.ro)

12:00–16:00 30 de ani! – USMC (Uniunea Stu-
denţească Maghiară din Cluj – KMDSZ), 
UOSMR (Uniunea Organizaţiilor Studen-
ţeşti Maghiare din România – OMDSZ) 
Organizator: Uniunea Studenţească 
Maghiară Cluj, Uniunea Organizaţiilor 
Studenţeşti Maghiare din România 
Loc: Cortul Tineretului

12:00–20:00 Zilele Filmului Maghiar din Cluj, 
ediţia a XI-a: Videotecă şi expoziţie 
retrospectivă cu proiecţii video din 
selecţia de filme a ediţiilor din ultimii 10 
ani. Curator: Könczei Csilla 
Organizator: Fundaţia Tranzit 
Loc: Casa Tranzit, etaj I.

 13:00 Prezentare de carte: Rute de pelerinaj în 
Judeţul Cluj.  
Participă: Bogya Zoltán şi Kuszálik János 
Organizator: Asociaţia Via Mariæ din 
Transilvania 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 15:00 Anunţarea rezultatelor concursului de fo-
tografie Clujul meu şi vernisajul expoziţiei 
realizate din lucrările concurenţilor. 
Lucrările vor fi prezentate de Horváth 
László, custodele expoziţiei. Amfitrion: 
Mile Lajos, consulul general al Ungariei 
la Cluj. 
Organizator: Asociaţia Kolozsvár Társaság 
Loc: online

15:00–17:00 Activităţi pentru copii: Califi şi 
caravane. Prelucrări ludice ale unor 
basme. 
Program pentru copii cu vârsta între 6-12 
ani. Coordonatoare: Rácz Mária. 
Organizator: Parohia Unitariană din Cluj 
Loc: Casa Libertăţii Religioase

 16:00 Kőrösi Csoma Sándor în lumina 
cercetărilor recente 
Convorbire cu scriitorul Molnár Vilmos, 
coordonatorul volumului apărut în seria 
„Székely Könyvtár (Biblioteca Secuias-
că)”. Amfitrion: Boros Lóránd. 
Organizator: Cercul de Istorie Culturală 
Almásy László 
Loc: Cafeneaua Literară Bulgakov

 16:00 Prelegere: Călătorie imaginară în lumea 
plantelor medicinale 
Prezintă biologul Macalik Ernő 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

EduCastel - Castel în Transilvania
PROIECTUL EDUCASTEL este o iniţiativă a Grupului 
PONT şi îşi propune să prezinte copiilor istoria cas-
telelor transilvănene prin jocuri interactive. Ca 
parte a proiectului, s-au dezvoltat 12 jocuri care 
permit copiilor cu vârste între 7-13 ani să obţină 
informaţii valoroase despre epocile istorice, oa-
menii şi stilurile de viaţă care fac parte din istoria 

castelelor. Aceste jocuri oferă învăţare experi-
enţială, prin care copiii vor descoperi lumea pe-
rioadelor istorice. Aşteptăm cu nerăbdare să-i 
întâmpinăm pe toţi copiii şi adulţii într-o călătorie 
bogată în cunoaştere şi distracţie în lumea magică 
a castelelor!

Înregistrare şi detalii: 
facebook.com/kastelyerdelyben
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 16:00 Demkó Attila‒Gyulai György: Napról 
napra Trianon ‒ 1918–1924. (Trianonul zi 
cu zi ‒ 1918–1924). Convorbire cu Demkó 
Attila, expert în politica de securitate, 
autor al thrillerului Máglyatűz (Rugul). 
Amfitrion: Borbély Zsolt Attila (polito-
log), vicepreşedintele Consiliului Național 
Maghiar din Transilvania (CNMT). 
Organizator: Organizaţia teritorială Cluj 
a CNMT 
Loc: Terasa Cafenelei Insomnia

16:00–20:00 Zi familială interactivă în Școala 
Specială pentru Deficienţi de Auz 
Organizatori: Școala Specială pentru 
Deficienţi de Auz nr 2. „Kozmutza Flóra”, 
Asociaţia „Kozmutza Flóra” 
Loc: Școala Specială pentru Deficienţi de 
Auz nr 2. „Kozmutza Flóra”

 17:00 Prelegere: Schimbarea dominaţiei şi 
şcoala clujeană de arheologie. 
Prezintă Petruţ Dávid, cadru didactic 
universitar. 
Organizatori: Universitatea 
„ Babeş-Bolyai” – Departamentul 
de Istorie în limba maghiară 
Loc: Curtea Institutului de Istorie

 17:00 Prelegere: Pákei Lajos ca arhitect al 
bisericilor 
Prezintă istoricul de artă Bordás Beáta 
Organizator: Parohia Unitariană din Cluj 
Loc: Casa Libertăţii Religioase

 17:00 Masă rotundă: #facedthechallenge 
– Universitatea „Babeş-Bolyai” 
în timpul pandemiei. Participanţi: 
Markó Bálint prorector, László Zoltán 
(Institutul de Biologie şi Ecologie în limba 
maghiară), Illyés Magda (Facultatea de 
Teologie Romano-Catolică), Kiss Dénes 
(Departamentul de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială în limba maghiară), Szász 
Levente (prodecan, Facultatea de Știinţe 
Economice şi Gestiunea Afacerilor), Csala 
Dénes (Lancaster University). 
Organizator: Universitatea „Babeş- Bolyai” 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă

 17:30 Motive populare şi simboluri naţionale 
brodate pe portul cotidian şi cel festiv. 
Invitate: Vargyasi Melinda, Vitus Bulbuk 
Emese, Bárdos Réka şi Tötszegi Tekla. 
Moderatoare: Székely Melinda 
Organizatori: Fundaţia Casa Tradiţiilor din 
Transilvania 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

 17:30 Masă rotundă : Clujul Creativ. 
Tema discuţiei: gestionarea crizei 
economice, repornire, lecţii învăţate 
şi planuri viitoare. Participă: Halmen 
Balázs, co-fondator şi manager general 
Eastride; Makkai Bence, fondator şi 
director Vizualitas Studio; Szabó Betti, 
fondator şi director creativ Bold Branding 
Studio; Szörcsey Ágnes, fondator Íz 
Stúdió. Moderator: Mostis Gergő 
Organizator: Grupul PONT 
Loc: Centrul familial Planetarium Kids

 18:00 Psalm şi apocrif 
Participă preotul unitarian Rácz Norbert 
Zsolt, artistul Laczkó Vass Róbert şi 
pianistul Szép András 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Biserica unitariană
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 18:00 Mărturisiri în imagini 
Vernisajul expoziţiei artistului fotograf 
Török Gáspár. 
Organizator: Liceul Teoretic „Apáczai 
Csere János” 
Loc: Galeria Apáczai

 18:00 Prelegere: Sisteme de fortificaţii în 
Transilvania în timpul celui de-al doilea 
război mondial: Linia Carol al II-lea şi 
Linia Árpád 
Prezintă Toth Szilárd, conferenţiar 
universitar. 
Organizatori: Universitatea „Ba-
beş-Bolyai” – Departamentul de Istorie în 
limba maghiară 
Loc: Curtea Institutului de Istorie

 18:00 Proză instantanee pe teme propuse de 
public 
Invitaţi: Fischer Botond, Zsidó Ferenc şi 
Serestély Zalán. Amfitrion: Karácsonyi 
Zsolt 
Organizator: EMIL 
Loc: Cafeneaua Literară Bulgakov

 19:00 Concert familial susţinut de formaţia 
Kaláka (Ungaria) 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Piaţa Unirii

 19:00 Concert: Klausenmusik 2020 
Interpretează Corul şi ansamblul 
instrumental „Sfânta Cecilia” al Bisericii 
Romano-Catolice Sfântul Mihail 
Organizator: Parohia Sfântul Mihail 
Loc: Curtea Parohiei romano-catolice 
Sfântul Mihail

Soldat, elul de lemn mars, aluies, te 
prin Piat, a Unirii
Concert susţinut de formaţia Kaláka din Ungaria

NU ESTE O EXAGERARE să afirmăm că generaţii 
întregi au crescut ascultând cântecele legenda-
rei formaţii Kaláka. Atât cei mici, cât şi cei mari 
cunosc foarte bine şirul aproape nesfârşit de 
compoziţii ale trupei şi poeziile puse pe muzică de 
membrii acesteia. Iar acum participanţii la mani-
festările ediţiei a XI-a a Zilelor Culturale Maghiare 
din Cluj vor avea parte de o experienţă familială în 
adevăratul sens al cuvântului: formaţia Kaláka îşi 
va prezinta spectacolul intitulat „A fost odată un 
soldăţel de lemn” în Piaţa Unirii a Clujului în data 
de 21 august, de la ora 19.00.

Kaláka a celebrat anul trecut o jumătate de veac de 
la înfiinţare. Cu această ocazie, editura Móra Kiadó 
din Ungaria a publicat cartea muzicală intitulată 

„A fost odată un soldăţel de lemn”, însoţită şi de 
un supliment sub formă de CD, care conţine cele 
mai populare cântece pentru copii compuse şi 
interpretate de formaţie. Concertul omonim ofe-
ră o selecţie reprezentativă din creaţia de 50 de 
ani a trupei, ceea ce înseamnă că spectatorii vor 
avea ocazia să asculte cele mai frumoase creaţii 
ale literaturii maghiare (şi nu numai) pentru copii, 
în sonoritatea inconfundabilă a formaţiei Kaláka.
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 19:00 Ce ne povestesc zidurile: escaladarea 
schelelor Bisericii Sfântul Mihail. 
Prelegere combinată cu proiecţie de 
fotografii susţinută de istoricul de artă 
Szathmári Edina 
Organizatori: Organizatori: Universitatea 
„Babeş-Bolyai” – Departamentul de 
Istorie în limba maghiară, KÉSZ 
Loc: Curtea Institutului de Istorie

 20:30 Concert susţinut de Orchestra de 
Cameră a Filarmonicii de Stat „Dinu 
Lipatti” din Satu Mare 
Dirijor: Novák István. Solişti: Tussai 
Erzsébet (flaut) şi Ince Róbert (clarinet). 
În program piese de J. S. Bach, A. Corelli, 
P. Bottesini, E. Elgar, W. A. Mozart. 
Organizator: Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu

Concertul Orchestrei de Camera 
a Filarmonicii de Stat  
,,Dinu Lipatti" din Satu Mare
ORCHESTRA DE CAMERĂ a Filarmonicii de Stat 
„Dinu Lipatti” a început să activeze încă din 1970, 
în paralel cu orchestra simfonică a instituţiei. În 
cei 50 de ani de activitate artistică, a susţinut nu-
meroase concerte reprezentând oraşul. În 1990, la 
iniţiativa regretatului violonist concertist Rudolf 
Fátyol, solist al filarmonicii sătmărene, s-a format 
Camerata Consonantia.

În decursul anilor, pe lângă concertele susţinute în 
municipiul Satu Mare şi în oraşele judeţului Satu 
Mare, formaţia de cameră a avut turnee în Italia, 
Austria, Ungaria şi Germania. Intensa activitate 
artistică a orchestrei de cameră se reflectă în con-
certele de înalt nivel din România şi din întreaga 
lume. Orchestra a participat, de asemenea, la 
festivaluri internaţionale de prestigiu.

Ansamblul cu o experienţă artistică însumează 
o serie de activităţi prestigioase, dobândite prin 
multe ore de repetiţii, prin înregistrări şi concerte 
memorabile. În 2019, orchestra de cameră s-a lăr-
git cu noi membri, din dorinţa de a aduce în atenţia 
publicului sătmărean, şi nu numai, muzica de ca-
meră calitativă. Pasiunea pentru muzica de came-
ră a membrilor orchestrei a făcut să se abordeze 
un repertoriu foarte diversificat, cu muzică din 
toate genurile, care satisface şi cele mai exigente 
gusturi în materie.

Program:
J.S. Bach  – Brandenburg Concerto No.3 prima 
parte
A. Corelli – Sarabande, Gigue, Badinerie
W.A. Mozart – Divertimento in D major
P. Bottesini – Andante şi variaţii
E. Elgar – Serenada
E. Grieg – Holberg Suite
Prelude (Allegro vivace) 
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 21:00 Proiecţie de film: Martorul (Ungaria, 
1969, 107’). Regizor: Bacsó Péter 
Organizatori: Asociaţia Clujul Comoară, 
Asociaţia Filmtett, Consulatul General al 
Ungariei la Cluj 
Loc: Piaţa Unirii

 21:00 Prin ochii Micului prinţ 
Spectacol realizat de Teatrul de Păpuşi 
Puck. Regizor: Vadas László. 
Organizator: Teatrul de Păpuşi Puck 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă

 22:00 Cinemateca Bánffy 
Selecţie din filmele realizate de studenţii 
de la specializarea Cinematografie, 
fotografie, media din cadrul Universităţii 
„Babeş-Bolyai” 
Organizatori: Universitatea „Ba-
beş-Bolyai” ‒ Facultatea de Teatru şi 
Film, Asociaţia Clujul Comoară 
Loc: Curtea Palatului Bánffy / Muzeul de 
Artă

Proiect, ii de filme în Piat, a Unirii
IUBITORII FILMULUI vor putea viziona la Zilele 
Culturale Maghiare două dintre realizările de vârf 
ale cinematografiei maghiare. Ambele pelicule vor 
rula în Piaţa Unirii, cu subtitrare în limba română.

Prima dintre ele este „Mama şi alţi nebuni de le-
gat din familie’’ (scenariul şi regia Ibolya Fekete, 
2015) şi va putea fi vizionată joi, 20 august, de 
la ora 21:00. Cu candoare, umor şi tandreţe, fil-
mul prezintă povestea unei familii din secolul XX, 
patru generaţii de ’’nebuni’’ cu mama în centrul 
atenţiei, care a trăit 94 de ani şi s-a mutat de 27 
de ori în viaţa ei din calea istoriei. Mutarea era, de 
altfel, singurul ei mijloc de a face faţă problemelor, 
pericolului şi conflictelor aduse de comunism. În 
ciudat vremurilor dure şi a sărăciei, familia găseş-
te resursele să îşi păstreze unitatea prin umor şi 
iubire. Filmul a intrat în competiţia Festivalului de 
Film de la Bruxelles (2016), secţiunea Panorama.

Al doilea lungmetraj care va rula în Piaţa Unirii, 
de data asta vineri, 21 august, de la ora 21:00, 
este una dintre cele mai importante satire cla-
sice la adresa comunismului ale cinematografiei 
maghiare şi est-europene: „Martorul” de Péter 
Bacsó (1969). Producţie interzisă timp de 10 ani în 
Ungaria, filmul îşi desfăşoară acţiunea la începutul 
anilor 1950, în Ungaria aflată sub regimul totalitar 

al Partidului Muncitoresc Maghiar. Ţăranul Pelikán 
József primeşte un post important şi urcă pas cu 
pas în ierarhia comunistă, fără să înţeleagă prea 
bine ce i se întâmplă şi care îi sunt meritele pen-
tru care a fost promovat. Până într-o zi, când i se 
cere să returneze “favoarea” depunând mărturie 
falsă împotriva unui bun prieten, într-un proces 
înscenat.

„Martorul” a fost proiectat pentru prima dată în 
1981, la Festivalul de Film de la Cannes, iar apoi 
avut premiera în Ungaria şi în alte 32 de ţări. Pe 
baza singurei copii necenzurate a fost posibilă re-
construcţia variantei originale cu ajutorul tehnici-
lor digitale. Restaurarea filmului, la rezoluţie 4K, 
este rezultatul muncii comune a Arhivei de Film şi 
Laboratorului de Film din Ungaria, cu colaborarea a 
30 de specialişti şi cameramani maghiari.
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Evenimente permanente
• Cort de prim ajutor asigurat de Promedical Center 

şi amplasat în Grădina cu ruine de lângă Biserica 
Reformată din strada Mihail Kogălniceanu.

• Târg de carte. De miercuri până vineri, între orele 
16:00 şi 20:00, în Piaţa Jean Calvin.

• Secolele arhitecturii în oraşul Cluj. Expoziţie 
trilingvă de panouri iluminate în Piaţa Unirii.

• Cei 10 ani ai Zilelor Culturale Maghiare din Cluj. 
Expoziţie de panouri în aer liber în Piaţa Unirii.

• Casa Memorială „Györkös Mányi Albert”. Aici va 
putea fi admirată o expoziţie realizată din picturile 
şi lucrările de grafică ale artistului, precum şi din 
lucrări din colecţia sa personală. Vor mai fi expuse 
şi anumite obiecte personale ale creatorului. Obiec-
tivul va putea fi vizitat pe durata Zilelor Culturale 
Maghiare, între orele 9:00 şi 17:00. Cei interesaţi 
vor putea viziona şi secvenţe din filmul documentar 
realizat în anul 2019, cu ocazia împlinirii a 25 de ani 

de la înfiinţarea instituţiei. Vizitarea Casei Memo-
riale implică respectarea condiţiilor de funcţionare 
în vigoare în timpul stării de alertă. În instituţie se 
vor putea afla maximum cinci persoane simultan. 
Vom ţine 5 minute de pauză la sfârşitul fiecărei 
ore, pentru aerisirea şi dezinfectarea incintei. Pe 
durata vizitei în Casa Memorială se vor respecta 
următoarele reguli obligatorii de precauţie: 

 – păstrarea unei distanţe de 1,5 metri între 
persoane

 – purtarea măştii de protecţie
 – folosirea dezinfectantului pentru mâini şi a 
botinelor de plastic puse la dispoziţia oaspeţilor. 

Durata maximă a vizitei este de 20 de minute.
• Vizitarea Bisericii Unitariane din centrul oraşului, 

în condiţiile respectării măsurilor de distanţare 
socială aflate în vigoare.

Locuri de desfas, urare
BASTIONUL CROITORILOR
Avram Iancu 78

BISERICA REFORMATĂ DE PE 
STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU
Kogălniceanu 21

BISERICA UNITARIANĂ DIN 
CENTRUL ISTORIC AL CLUJULUI
21 Decembrie 1989 nr. 9

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ 
SFÂNTUL ȘTEFAN
Donath 52

CASA LIBERTĂŢII RELIGIOASE
21 Decembrie 1989 nr. 14

CASA MEMORIALĂ „GYÖRKÖS 
MÁNYI ALBERT”
Republicii 5

CASA TRANZIT
Bariţiu 16

CENTRUL FAMILIAL 
PLANETARIUM KIDS
Onisifor Ghibu 10

CORTUL TINERETULUI
B-dul Eroilor

CURTEA ASOCIAŢIEI  
„KRÍZA JÁNOS”
Clinicilor 2

CURTEA BIBLIOTECII CENTRALE 
UNIVERSITARE „LUCIAN BLAGA”
Clinicilor 2

CURTEA BULGAKOV CAFÉ
Inocenţiu Micu Klein 17

CURTEA CASEI MEMORIALE 
SZABÉDI
Gheorghe Lazăr 30

CURTEA PALATULUI BÁNFFY / 
MUZEUL DE ARTĂ
Piaţa Unirii 30

CURTEA CONSULATULUI 
GENERAL AL UNGARIEI LA CLUJ-
NAPOCA
Piaţa Unirii 23

CURTEA BRESLEI BARABÁS 
MIKLÓS 
Kogălniceanu 27

CURTEA CAFENELEI INSOMNIA 
Universităţii 2

CURTEA INSTITUTULUI DE 
ISTORIE, UBB
Napoca 11

CURTEA PAROHIEI ROMANO-
CATOLICE SFÂNTUL MIHAIL
Piaţa Unirii 16

GALERIA LICEULUI APÁCZAI 
CSERE JÁNOS
Ion C. Brătianu 26

GRĂDINA CU RUINE (A BISERICII 
REFORMATE)
Kogălniceanu 19

MUZEUL ETNOGRAFIC AL 
TRANSILVANIEI 
Memorandumului 21

PIAŢA CALVIN (DIN FAŢA 
BISERICII REFORMATE)
Kogălniceanu 21

ȘCOALA SPECIALĂ PENTRU 
DEFICIENŢI DE AUZ NR. 2 
KOZMUTZA FLÓRA
Gruia 51

25








