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Informaþii detaliate: www.otpbank.ro/credit/pl • 021 308 00 80

Ofertă valabilă până la 30 septembrie 2019 și pentru refinanțare.

Exemplu de calcul Credit de nevoi personale în lei: 
Pentru un credit în valoare de 10.000 lei pe o perioadă de 5 ani, rata de dobândă este 8,69% (dobândă fixă), DAE 9,04%, rata lunară 206 lei (metoda 
de rambursare prin rate + dobândă egale), costul total al creditului 2.365 lei, valoarea totală plătită 12.365 lei. 
Termenul de 30 de minute se calculează din momentul depunerii de către solicitant a documentației complete și a oferirii tuturor informațiilor 
necesare analizei solicitate de către bancă, fiind condiționat de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și verificării veniturilor exclusiv în baza de date 
ANAF. Pot exista situații în care, din motive independente de voința băncii, aprobarea creditului să nu se încadreze în termenul menționat.

OTP Bank România SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, Sector 1, EUID: ROONRC.
J40/10296/1995, înregistrată la Registrul Comerțului J40/10296/1995, cod unic de înregistrare 7926069, cod de identificare fiscală RO 7926069, 
înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB–PJR–40–028/1999, cu număr de înregistrare operator de date cu caracter personal nr. 2689.

Rată fixă cu dobândă fixă de la 8,69%

Credit de nevoi personale 
în doar 30 de minute!
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Zilele Maghiare din Timișoara se organizează pentru a patra oară, în plin 
centrul orașului. Evenimentul este unul comun al familiilor maghiare, or-
ganizațiilor  civice, instituțiilor, antreprenorilor și artiștilor ce trăiesc, ac-
tivează în oraș sau sunt originari din Timișoara. În cele patru zile, celor 
interesați l-i se oferă un program extrem de variat: concerte de muzică 
ușoară, de jazz, spectacole de teatru, manifestări de păstrare a tradiții-
lor, muzică populară și dans popular, gastronomie, târg meșteșugăresc, 
ateliere pentru copii. Scopul Zilelor Maghiare din Timișoara este prezen-
tarea și trăirea culturii și tradițiilor noastre populației majoritare și etnii-
lor conlocuitoare. Evenimentul este unul deschis pentru oricine, caracterul 
său regional îl face unul aparte. Timp de patru zile, Timișoara va fi gazda 
unor artiști, muzicieni, formații de dans și alți oaspeți dragi din regiune și 
din Ungaria. Un motiv aparte de bucurie este faptul că Timișoara a obți-
nut titlul de „Capitală Culturală Europeană” în 2021, unul din obiectivele 
principale a candidaturii de succes este ca până în 2021 o cincime din pro-
gramele artistice să se realizeze în parteneriat strâns cu minoritățile etnice 
și culturale. 

Să participăm împreună la efervescența culturii maghiare între 26-29 sep-
tembrie la Timișoara! 

Asociația Bastion
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16:00-18:30
OTP Bank România - Networking 
event pe tema “MythBusters în 
Investiții” 
Organizator: OTP Bank România
Locație: Restaurant „Pepper”, P-ța Unirii nr. 13, 
Timișoara

OTP Bank România, în colaborare cu OTP 
Asset Management, va organiza un cocktail 
relaxat în cadrul căruia va prezenta oportu-
nitățile de investiții din România.
Evenimentul va include o degustare de vi-
nuri fine, în prezența unui somelier, într-un 
cadru muzical live – jazz.

19:00–21:00
Gala de deschidere
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Opera din Timișoara

Serviciu divin ecumenic, discursuri de în-
tâmpinare
DRAGOSTEA NOASTRĂ, CĂLATA – spec-
tacolul Ansamblului Artistic  Duna și a Or-
chestrei Göncöl, împreună cu dansatorii 
ansamblului de dans popular Eszterlánc din 
Timișoara. 
Regizor: Juhász Zsolt, coreograf: Fitos 
Dezső, Kocsis Enikő, Juhász Zsolt, Mihályi 
Gábor.
„Dacă vrem să ne formăm o idee despre 
Ținutul Călatei din geamul unui tren care 
străbate regiunea, putem constata că ma-
joritatea ei este monotonă, mohorâtă, chiar 
tristă. O înșiruire neîntreruptă de dealuri 
sterpe. La prima vedere este un peisaj trist, 

melancolic. Aerul este însă curat, contururi-
le dealurilor sunt clare, siluetele sunt hotă-
râte, iar alternanța ogoarelor cu luncile este 
unică. Ochii unui artist însă, ca pe o imagine 
compusă cu rafinament va găsi omul și cre-
ațiile sale. Poate niciunde altundeva nu ar 
avea un astfel de efect portul popular de-
osebit de colorat din Călata decât în acest 
peisaj dur și rece, cu petele sale albe, roșii, 
galbene și negre, cu turnurile ascuțite ale 
bisericilor, acoperite cu șindrila gri-maro-
nie, ce penetrează cerul rece și albastru, și 
cu acoperișurile caselor deasupra zidurilor 
de un alb imaculat, printre coronamentul 
verzui al grădinilor. Peisajul tipic al Ținu-
tului Călatei, în întregimea sa este și azi o 
experiență de neuitat oricărui om cu suflet 
sănătos, care înțelege și căruia îi place fru-
mosul.”

szeptember 28., SZOMBAT
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10:00
Montarea taberei cu iurtă
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: parcul castelului Huniade

Montarea iurtei și a bucătăriei de campanie.

10:30–13:00
Carusel cultural pentru elevii de 
10–15 ani
Organizator: Liceul Teoretic Bartók Béla, Fundația 
Bartók Béla 
Locație: Tărâmul copiilor – piața Libertății

Elevii claselor V–VIII. sunt invitați la un joc 
palpitant, pe parcursul căruia își pot pune la 
încercare abilitățile, cunoștințele în domenii 
diferite (limbi, muzică, artă plastic, mediu, 
gândire strategică).   În timpul jocului se pot 
strânge monede care, la sfârșitul progra-
mului pot fi convertite în premii. 
Conducători de joc: profesorii și elevii vo-
luntari ai Liceului Teoretic Bartók Béla

14:00-20:00
Pictare creativă de mobilă
Organizator: Annie Sloan România
Locație: piața Libertății

Annie Sloan România își scoate pentru câ-
teva zile atelierul de pictare de mobile în 
centrul Timișorii, pentru a demonstra cât de 
simplu este să ne regândim și să ne reorna-
mentăm mobile veche. Cu produsele Annie 
Sloan revalorificăm, ducem stil și culoare în 
cămine.  

15:52
1552 de săgeți în amintirea lui 
Losonczy István și a apărătorilor 
cetății Timișoara care au pierit
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: parcul castelului Huniade

Cu ocazia asediului din 1552 a cetății, între 
25 iunie -27 iulie, Losonczy István și apără-
torii cetății au făcut față cu eroism trupelor 
turcești, iar la retragerea din 27 iulie și-au 
dat viața pentru patrie. În memoria acestui 
eveniment, trei arcași ai Asociației Sportive 
și de Păstrare a Tradițiilor Losonczy István 
vor trage 1552 de săgeți timp de o oră spre 
o țintă amplasată la 15 metri. 
Acompaniamentul musical al salvelor cu 
puști: Tinódi Lantos Sebestyén: Az vég Te-
mesvárban Losonczi Istvánnak haláláról

16:00–17:00
Vintage Dolls
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Vintage Dolls s-a înființat în martie 2017, 
după ce au apărut pe scena Clubului Opus 
Jazz din Budapesta, ca invitați ai Sárik Péter 
Trió – Jazz All Stars Projekt. Cele trei cân-
tărețe tinere: Munkácsy Eszter, Nagy Lili și 
Szász Ágnes au avut și individual succes na-
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țional și internațional, însă concertul comun 
reușit i-a făcut să realizez împreună ceva 
deosebit și unic. Trupa de cântăreți prelu-
crează melodiile vocale în mai multe voci ai 
anilor 1930, 1940. Scopul lor este să prezin-
te publicului acest stil vechi, aproape uitat, 
ușor transformat, combinat cu elemente 
muzicale contemporane. 

16:00–17:00
Cyber Cyrano – Spectacolul trupei 
de teatru al Liceului Teoretic  
Bartók Béla
Organizator: Liceul Teoretic Bartók Béla
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Mare

Prezentarea spectacolului premiat al trupei 
de teatru al Liceului Teoretic  Bartók Béla. 
Autorul piesei inspirate dintr-o poveste rea-
lă este Tasnádi István. 
Participă: Almássy Eszter, Fazakas Bence, 
Fodor Zsuzsanna, Győrfi Andrea, Nüszl Ri-
chard, Paduraru Szilvia
Tehnicieni: Albert Endre, Jakab Lóránd
Regizor: Molnos András Csaba

16:30
Montarea taberelor medievale
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: parcul castelului Huniade

Participanți: Seymenii Cetății Tata, Trupa 
banderială Gyulaffy din  Gyulakeszi, Egri 
Vitézlő Oskola, Trupa banderială Balassi 
Bálint, Trupa banderială Pálffy din Tata, Vi-
tejii Nana din Kisnána.

17:00 - 18:00
Tur istoric al cetății – Fericitele 
vremuri de pace
Ghid: Balázs István
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Liceul 

Teoretic Bartók Béla
Locație: Întâlnire la Info-cort.

17:30 
Flashmob de dans popular
Organizator: Asociația Culturală Eszterlánc
Locație: piața Libertății 

Dansul popular nu are limite. Bucurie, tris-
tețe, sărbătoare, distracție, dragoste eter-
nă: viața însăși. Să fim împreună și să dan-
săm! Fără limite!
 
18:00–20:30
Banditul Whisky – proiecția filmu-
lui și întâlnire cu Ambrus Attila
Organizator: Asociația CORSO, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Mare

szeptember 28., SZOMBAT
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Banditul Whisky este un film maghiar de acțiu-
ne de 126 de minute în regia lui Antal Nimród, 
cu Szalay Bence, Schneider Zoltán, Móga Pi-
roska și Klem Viktor în rolurile principale. 
„A fost infractor, a devenit faimos. Este cu-
noscut de toți, a făcut ce nimeni altul îna-
intea sa, cel care a fost mereu cu un pas 
înaintea poliției. Cel care înaintea fiecărui jaf 
de bancă a băut un pahar de whisky. Am-
brus Attila (Szalay Bence) crește semiorfan, 
cu o perioadă tulbure a adolescenței și ani 
petrecuți într-o școală de corecție din Ar-
deal, după care fuge în împrejurări pline de 
aventuri în Ungaria. Viața nouă însă se do-
vedește a fi mai grea decât cea veche. De-
vine portarul și magazionerul unei echipe 
de hochei, fără bani și fără prietenă... până 
când își dă seama la ce anume se pricepe cu 
adevărat. Este îndrăzneț, rapid și temeinic. 
Jefuiește una după alta oficii poștale, bănci, 
agenții de turism. Are din ce în ce mai mulți 
bani și este tot mai însetat de succes, vrând 
tot mai mult pentru sine și pentru noua sa 
iubire (Móga Piroska). Ultima acțiune însă 
este un eșec, și într-un final ajunge în mâi-
nile detectivului (Schneider Zoltán), care îl 
pune necruțător față în față cu faptele sale. 
Disputa celor doi însă este departe de a se 
încheia odată cu capturarea sa…”
După proiecția filmului va avea loc o întâl-
nire cu Ambrus Attila supranumit banditul 
„Whisky”.

18:00–20:00
Degustare de vin – 
vinurile lui Kolonics Károly
Organizator: Consiliul Național Maghiar din Tran-
silvania, Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Studio

Kolonics Károly este un viticultor de pe 
muntele Somló, care în graiul popular este 
cunoscut sub denumirea de pălăria dom-

nului. Vinurile sale sunt autentice, con-
centrate, complexe, minerale, echilibrate. 
Degustările de vin ale Kolonics Károly sunt 
o experiență de neuitat pentru că prin fe-
lul său de prezentare reușește să prezinte 

dealul podgoriei și viața viticultorului. 
Observație: taxa de participare: 40 lei. Nu-
mărul de locuri este limitat. Rezervări se 
pot face pe adresa de e-mail varbastyatm@
gmail.com, sau la Info-cort.

18:30–19:30
Joacă, joacă acum! – program al 
dansatorilor populari adulți
Organizator: Grupul de dans popular Butykos, 
Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Formația Suttyomba s-a înființat în 1993 de 
către tineri din județul Békés, fani ai mu-
zicii populare. Nu sunt pentru prima dată 

szeptember 28., SZOMBAT
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în Timișoara oferind distracție amatorilor 
de dans popular cu muzică populară de 
calitate. Membrii permanenți ai formației 
Suttyomba: Szujó Zsolt – vioară, Schäfer 
Szilveszter – vioară, Bohák Endre – violă,  
Laurik László – contrabas.
Evoluează: Grupul de dans popular Eszter-
lánc și Százszorszép, grupul și formația de 
citeră Bokréta și Kisbokréta din Timișoara, 
grupul de dans popular Délibáb din Jimbo-
lia, Csűrdöngölő și Szederinda din Tormac, 
Margaréta din Deta și grupul de dans al 
Asociației Jövőnkért din Szentes (Ungaria).

19:30–20:30
Defilare cu făclii a păstrătorilor 
de tradiții în acompaniamentul 
Hollóének Hungarica
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya

Traseu: parcul castelului Huniade – strada 
Lucian Blaga utca – piața Unirii – piața Liber-
tății – piața Operei

20:00–21:00
Concertul formației Titán
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Formația Titán s-a înființat în 2003 dintr-o 
trupă de liceu din Orăștie. În luna iulie 

a acelui an au avut șansa  de a înregistra 
un album în studioul casei de discuri Sen-
dus din Satu Mare intitulat  Titánium, care 
în luna septembrie 2003 apare pe piața 
muzicală din Ardeal. La scurt timp după 
înființare obțin locul II la festivalul național 
„Saint-George Rock Night”.

21:00–22:30
Concert Ismerős Arcok 
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Deși de cele mai multe ori sunt pomeniți 
ca o trupă ce cântă un rock național, trupa 
Ismerős Arcok este mult mai mult: în ulti-
mii ani ei au devenit simbolul solidarității 
naționale și a unificării transfrontaliere – cu 
ajutorul muzicii, și poate că nu există cona-
țional maghiar care nu ar cunoaște melodia 
lor intitulată Nélküled, sau celelalte creații 
pline de mesaje.

22:30–03:00
Seară de dans popular
Organizator: grupul de dans popular Bokréta, Aso-
ciația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Mare

Cei ce doresc să petreacă sunt așteptați la 
o seară de dans popular. Muzica va fi asi-
gurată de  taraful Suttyomba. Gazda este 
ansamblul Bokréta.

szeptember 28., SZOMBAT
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10:00–20:00
Trenuleț în Cetate
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Plecare din piața Operei

O plimbare plăcută pe mai multe roți în 
zona centrală a Timișorii. 
Traseu: str. Sfântul Ioan – Gh. Dima – Oituz 
– Martin Luther – IC Brătianu – castelul Hu-
niade – 20 Decembrie 1898 – Regele Ferdi-
nand I  – 16 Decembrie 1989 – piața Maria 
– piața Sinaia – 16 Decembrie 1989 – Regele 
Ferdinand I – Republicii.
Plecare din parcarea din fața magazinului 
Materna din 30 în 30 de minute. Prețul unui 
bilet: 5 lei. Pentru copii sub 12 ani, însoțiți 
de adulți, gratuit. Biletele se pot procura la 
fața locului.

10:00-18:00
Vopsire creativă de mobilă
Organizator: Annie Sloan Románia
Locație: piața Libertății

10:00-13:00
Campionat de tenis de masă
Organizator: TEMISZ – Organizația Tinerilor 
Maghiari din Timișoara
Locație: Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardi-
num, sala de sport

Masă, plasă, paletă, minge
Și în acest an sunt așteptați cei dornici de 
sport și distracție la campionatul de tenis 
de masă. Se pot face înscrieri la categorii-
le de începători, avansați și dublu, fără a se 
exclude posibilitatea participării unui con-

curent la toate categoriile. Limita inferioară 
de vârstă este de  14 ani, limită superioară 
nu există. Asigurăm palete și minge. Cine 
dorește, poate aduce paleta proprie.  

10:00–12:00
Concurs de tir cu arcul
Organizator: Asociația Sportivă Locală Losonczy 
István
Locație: parcul castelului Huniade

Înscrierile se fac la: Kertész Zoltán la bucă-
tăria de campanie, de la ora 9
Descriere: Concurs de tir cu arcul cu trei 
săgeți și țintă care se îndepărtează (retra-
gerea Regelui)

10:00–11:00
Probe de vitejie pentru copii 
și adulți
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Egri Vitézlő Oskola, 
Asociația Bastion - Várbástya
Locație: parcul castelului Huniade

Probe de îndemânare pentru copii și adulți. 
Cel care trece de probe devine viteazul Cetății. 

10:00–13:00
Atelier Baranta 
Organizator: Grupul Déli Tüzek Őrzői, Asociația 
Bastion - Várbástya
Locație: parcul castelului Huniade, piața Libertății

szeptember 28., SZOMBAT
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Atelier de scriere runică, jocuri rustice, de tir 
cu arcul, de folosire a biciului păstoresc și a 
armelor aruncate.

10:00–13:30
Vizitarea bisericilor din Timișoara
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Întâlnire la ora 10:00 la Info-cort

Aveți șansa de a vizita cinci biserici de con-
fesiuni diferite din Timișoara. 
Numărul locurilor este limitat. 
Rezervări se pot face pe adresa de e-mail 
varbastyatm@gmail.com, sau la Info-cort.

11:00 - 12:00
Tur istoric în Cetate
Ghid: Fodor Enikő
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Liceul 
Teoretic Bartók Béla
Locație: Întâlnire la Info-cort.

11:00–11:40
Atelier Ringató
Organizator: Clubul Manó
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
foaier
Conducător de atelier: Bereczki Klára

Ringató este un program de educație artis-
tică în familie pentru copii de vârste 0-3 ani 
și părinții lor. Accentul cade pe oferirea de 
trăiri muzicale, adulții și  copii participanți 
pot experimenta bucuria jocului și cântecu-
lui colectiv. Nu este un spectacol, este un 
model posibil pentru părinți pentru dema-
rarea educației muzicale în familie. 

11:00–15:00
Ludotecă în aer liber
Organizator: Liceul Teoretic Bartók Béla, Fundația 
Bartók Béla 

Participă cadrele didactice ai Liceului Teolo-
gic Romano-Catolic Gerhardinum și ai gră-
dinițelor cu predare în limba maghiară
Locație: Tărâmul copiilor – piața Libertății

Copiii dornici de joacă și creație sunt aștep-
tați cu o multitudine de idei. Pot fi experi-
mentate diferite tehnici, jocuri ingenioase, 
poate fi observată munca meșteșugarilor și 
nu va lipsi nici pictura pe față.
Între orele 11–13 sunteți așteptați de 
conducătoarele de ateliere Simonfi Noémi, 
Ciobanu Jusztina,  Szabó Angéla, Apró 
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Julianna, Hrîțuc-Lovász Mónika, Salamon 
Katalin, Bozsó Margit, Tar Elza, Libar Julian-
na, Lőrincz Gyöngyi, Gál Anna-Mária. Cei 
interesați de mediul înconjurător, de na-
tură sunt așteptați în atelierul lui Vinczeffy 
Kinga. Kopacz Bíborka va surprinde copiii 
cu picturi pe față.  
Cei mai mici sunt așteptați de Palkó Margit 
în atelierul de pictură Pitic.
Ateliere de meșteșuguri: cu artistul pielar 
Lázin Gábor se pot realiza brățări, brelocuri, 
cu Bozsó Ferenc se pot experimenta coa-
serea de animăluțe din pâslă. Cu artistul bi-
jutier Pótor Mónika pot modela bijuterii din 
porțelan și bijuterii fimo. 
Între orele 13–15 
Pot fi realizate căsuțe colorate cu Băruță Krisz-
ta, semne de carte cu inimioare cu Bereczki 
Klára, crizanteme de hârtie în atelierul lui Iz-
mendi Emőke și Bálint Gyöngyi, săculeți cu 
lavandă cu Konti Andrea și Varo Tímea. Szabó 
Judit vă arată cum se face un inel din șervețel 
ornat cu semințe, cu Szász Margit se pot face 
prăjituri, și cu Milos Edit porumbei. În atelierul 
lui Kovács Ibolya se realizează o coroană de 
toamnă pentru ușă, iar cu Kasza Gabriella și 
Balázs Melinda păsări colorate. Farkas Júlia vă 
prezintă arta împletitului de brățară. Artistul 
atelierului de pictură pe față va fi Köntös Kinga. 
Cei mai mici sunt așteptați în atelierul de 
mâzgălit a lui Fenyvesi Éva.
Ateliere meșteșugărești: copiii pot realiza 
rame pentru stupi de albine cu apicultorul 
Boda László, funii cu Székely Róbert, obiec-
te din pâslă cu Nezezon Enikő.

11:00–11:30
Incursiune turcească printre 
târgoveți
Organizator: Seymenii Cetății Tata, Asociația Spor-
tivă și de Păstrare a Tradițiilor Losonczy István, 
Asociația Bastion - Várbástya
Locație: aleea meșteșugarilor, piața Libertății
Prezintă: Seymanii Cetății Tata

11:00–14:00
Atelier de suflat sticlă
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: strada meșteșugarilor

Atelier special pentru copii și adulți. Suflatul 
de sticlă a fost perfecționat după inventa-
rea arzătorului Bunsen, ceea ce a făcut po-
sibilă topirea țevii și a barei de sticlă. Obiec-
tele de sticlărie au fost realizate tradițional 
în cuptoare de topire cu suflare și întindere 
manuală. Arzătorul funcționează prin ames-
tecarea gazului cu aer. Obiectele realizate 
pot fi duse acasă gratuit. 

11:30–11:45
Prezentarea grupului de dans ROSE
Organizator: Grupul de dans ROSE din Dumbrăvi-
ța, Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Grupul de dansuri de societate ROSE din 
Dumbrăvița vor prezenta două dansuri în-
vățate în cursul verii și prezentate  la zilele 
Dumbrăvițene. Primul dans este o coregra-
fie tango cu cea mai cunoscută melodie a 
filmului Moulin Rouge și anume El tango de 
Roxanne. Placido Domingo spune că tango-
ul „este viața însăși”. Cel de-al doilea dans 
este madison, care provine din orașul Ma-
dison din S.U.A. încă din anii. 
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11:45–12:00
Spectacolul grupului de dans 
Harmónia
Organizator: grupul de dans Harmónia, Asociația 
Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Grupul de dans de societate Harmónia a 
obținut numeroase locuri de podium la 
concursurile internaționale de dans în ul-
timii trei ani. Cu această ocazie ei apar pe 
scenă cu un program variat de dans: Cei 
mici prezintă compoziția de vals Dolly’s 
Dream premiată de mai multe ori. 
Cei mari prezintă o producție nouă, specta-
culoasă pe ritmurile tangoului argentinian. 

12:00–12:30
Prezentare de colecție din grădina 
zoologică pentru copii
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare
Piesele colecției de genți destinate celor 
mici ale lui Márkus-Biró Anita vor transfor-
ma în 28 septembrie locația Zilelor Maghia-
re din Timișoara într-o adevărată grădină 
zoologică. În colecția cu numele de fantezie 
Grădină zoologică pentru copii sunt evocate 
animalele favorite ale copiilor într-o prezen-
tare colorată. Pe lângă gențile și rucsacurile 
unicat pot fi vizionate și obiectele vestimen-

tare realizate prin tehnica origami ale stilistei 
Irina Akkaya din București.  Colecția A-sign va 
fi prezentată de copiii grădiniței nr. 26 și ai 
Liceului Teoretic Bartók Béla.

12:00–12:30
Atelier de dans popular 
moldovenesc pentru mici 
și mari în acompaniamentul 
tarafului Hollóének Hungarica.
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: piața Libertății 

Conducători de atelier: Végh László și soția 
(Zorica) din Bácsalmás

12:00–13:00
Istoria și cercetarea arheologică a 
Abației Cisterciene din Agriș
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Asoci-
ația Sportivă și de Păstrare a Tradițiilor Losonczy 
István
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Mare

În prelegere se va prezenta procesul de 
explorare arheologică, începută în 2013 în 
colaborare de către Institutul de Științe Ar-
heologice a Universității Catolice Pázmány 
Péter și Muzeul Banatului din Timișoara. 
Abația din Agriș fondată de regale Béla III. 
În 1179 a fost timp de aproape patru secole 
ordinul Cistercian cel mai important din Un-
garia. Explorarea mănăstirii și găsirea mor-
mântului regelui Andrei al II-lea, înmormân-
tat acolo are o importanță aparte pentru că 
majoritatea mormintelor regale maghiare 
medievale au fost distruse. S-a confirmat 
deja faptul că situl arheologic de la Agriș 
este unul deosebit de valoros și bogat, 
unde ruinele s-au păstrat într-o stare bună. 
Referent: Kopeczny Zsuzsanna arheolog și dr. 
Daniela Tănase arheolog, Muzeul Banatului
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13:00–13:30
Defilarea grupurilor de păstrare a 
tradiției însoțită de muzica de epo-
că a trupei Hollóének Hungarica
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - Vár-
bástya

Traseu: parcului castelului Huniade – piața 
Operei – târgoveți – piața Libertății – parcul 
castelului Huniade 

13:40–14:00
Prezentarea echipei Baranta în 
acompaniamentul muzicii de epo-
că a trupei Hollóének Hungarica
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Asoci-
ația Sportivă și de Păstrare a Tradițiilor Losonczy 
István
Locație: piața Operei, scena mare

14:00–15:00
Șlagăre de operetă
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Libertății, scena mica

Vom putea asculta melodii de operetă cu-
noscute. Actorii Borbély B. Emília și Molnos 
András Csaba vă vor călăuzii în lumea ope-
retei și pentru câteva minute veți uita grijile 
zilei. 

14:00–14:50
Gusturi de acasă
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Studio

Putem degusta bunătățile, siropurile și ge-
murile pregătite de Orbán Melinda.
Observație: numărul locurilor este limitat. 
Rezervări se pot face la adresa de e-mail 
varbastyatm@gmail.com sau la Info-cort.

14:00–15:00
Concertul trupei Hollóének Hun-
garica
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Muzică de epocă cu instrumente medievale 
și port medieval original.

15:00–15:30
Formația Összetartozunk
Organizator: Asociația Összetartozunk, Asociația 
Bastion - Várbástya
Locație: piața Libertății, scena mică

Formația Összetartozás a fost înființată de 
Asociația Összetartozunk din Ungaria, al 
cărei membri sunt premianți ai concursului 
Taberei de Identitate din acest an, organizat 
în Voivodina. Scopul Asociației Összetarto-
zunk este realizarea de relații maghiaro-ma-
ghiare ale organizațiilor civice din Bazinul 
Carpatic, întărirea și coordonarea acestora, 
organizarea, realizarea de programe cultu-
rale în parteneriat. 
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15:00–16:00
Salut adresat elevilor înscriși în 
școli de predare cu limba maghia-
ră – decernarea burselor Rákóczi
Organizator: Fundația Bartók Béla, Uniunea 
Rákóczi, Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Programul de Înscriere a Uniunii Rákóczi 
care se desfășoară din 2004 încoace are 
scopul de a sprijini familiile maghiare de 
peste graniță în a-și înscrie copiii în școli cu 
limba de predare maghiară, sprijinind ast-
fel dăinuirea comunităților maghiare. Anul 
acesta programul vizează aproximativ 9000 
de copii de peste hotare.  Programul de În-
scriere a coagulat o mișcare socială de spri-
jin de amploare.  

15:15–16:00
Luptă de șosete pentru copii sub 
conducerea trupei banderiale 
Balassi
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, trupa banderială Ba-
lassi, Seymanii Cetății din Tata, Asociația Bastion 
- Várbástya
Locație: parcul castelului Huniade

Lupta de șosete este un joc amuzant de 
asediu, în care copiii dobândesc și cunoștin-
țe despre evenimente istorice importante.  
În lupta de șosete, copiii ocupă prin șiret-
licuri castelul Huniade din Timișoara aflat 
sub ocupația turcească. Recomandat de 
organizatori pentru între 8-12 ani. 

15:00–16:15
Szakáts Béla cetățean de onoare al 
Timișoarei
Organizator: Asociația Femeilor Maghiare din 
Timișoara
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Studio

Artistului plastic Szakács Béla i s-a decernat 
anul acesta titlul de cetățean de onoare. Cu 
această ocazie este salutat acest membru 
marcant al comunității noastre.  Televiziu-
nea din Timișoara a realizat un reportaj de 
25 de minute semnat de Robert Șerban, 
care va fi proiectat.  

15:30 - 16:30
Plimbare istorică în centrul Timișo-
rii – Timișoara, orașul revoluțiilor
Ghid: Balázs István
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Liceul 
Teoretic Bartók Béla
Locație: Întâlnire la Info-cort

15:30–16:00
Atelier baranta din Bazinul Carpa-
tic
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Asoci-
ația Sportivă și de Păstrare a Tradițiilor Losonczy 
István
Locație: piața Libertății

Participă: Déli Tüzek Őrzői, Kapos Baranta, 
echipă Baranta,  Délvidéki Baranta, Asoci-
ația Baranta din Transilvania, Baranta din 
Ucraina, Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy IstvánIstván

16:00–17:00
Concertul formației Apacuka
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

szeptember 28., SZOMBAT
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Apacuka cea mai nouă generație a forma-
țiilor pentru copii. În concertele lor interac-
tive, jucăușe, cu dans pot fi auzite melodii 
în stiluri variate, prezentate exclusive live, 
care se regăsesc printre altele și pe LP-urile 
Színes világ și Hangfalatok. În melodiile cu 
orchestrație variată apar o gamă variată de 
genuri de la rock și până la reggae. Formația 
este o prezență aparte pe paleta formațiilor 
maghiare pentru copii. Poeziile, vocea fer-
mecătoare și personalitatea cântăreței Pálfi 
Kriszta îi încântă deopotrivă pe cei mici și pe 
cei mari. Stilul unic al melodiilor, producția 
scenică fermecătoare fac din această for-
mație o experiență deosebită și de neuitat. 

16:00–18:00
Vernisajul expoziției itinerante a 
Inventatorilor Maghiari și concer-
tul Vintage Dolls
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Sala festivă a facultății de muzică (Piața 
Libertății nr. 1.)

Cu invențiile inventatorilor maghiari, re-
spectiv cu aplicațiile lor de astăzi ne putem 
întâlni în domenii variate din viața de zi cu 
zi. Utilitatea și gradul lor de răspândire este 
dovada măsurii semnificative în care a con-
tribuit poporul maghiar la progresul uma-
nității.
Expoziția itinerantă are la bază cartea re-
dactată de Szilágyi Szabolcs de o calitate 
deosebită, intitulată „Inventatori maghiari”. 
Expoziția oferă informații de bază în patru 
limbi (maghiară, germană, engleză și fran-
ceză) despre 60 de inventatori, oameni de 
știință de seamă al secolelor trecute dar și 
despre reprezentanții generațiilor mai noi și 
invențiile acestora. Vernisajul este însoțit de 
concertul formației Vintage Dolls.

16:00–19:00
Atelier de suflat sticlă
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Aleea meșteșugarilor

16:30–18:00
Degustare de beri artizanale
maghiare
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Studio

La cererea publicului avem ocazia de a de-
gusta cele mai bune beri de tip IPA din Un-
garia, în prezentarea gastronomului berar 
și blogger de bere Vásárhelyi István. 
Observație: taxa de participare este de 20 
lei. Numărul locurilor este limitat. Rezervări 
se pot face pe adresa de e-mail varbas-
tyatm@gmail.com, sau la Info-cort.

17:00 - 18:00
Plimbare în cetate
Ghid: Albert László
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Întâlnire la Info-cort

17:00–18:00
Evocarea asediului: Timișoara 
Anno 1552 
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: piața Libertății
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Este prezentat asaltul din 24 iulie 1552, 
când oastea otomană condusă de pașa 
Kara Ahmed respectiv retragerea din 27 iu-
lie, lupta disperată a apărătorilor împotriva 
otomanilor sperjuri, moartea lui Losonczy 
István.
Prezintă: Seymanii Cetății Tata, Trupa Ban-
derială Gyulaffy din Gyulakeszi, Egri Vitézlő 
Oskola, Trupa Banderială Balassi Bálint, Ná-
nai Solymos vitézek, Hollóének Hungarica, 
Păstrătorii de Tradiții din Törökbecse, Aso-
ciația de Păstrare a Tradițiilor Sólyom din 
Óbecse, Peregrinii Timișoara, Hrafnabrœðr 
Timișoara, Asociația Sportivă și de Păstrare 
a Tradițiilor Losonczy István

17:30–18:00
Atelier Ringató
Organizator: Manó klub
Locație: Iurta montată în parcul castelului Huniade 

Conducător de atelier: Barabás Mónika

18:00–19:00
Concert Teddy Queen
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Teddy Queen este un trio care cântă o mu-
zică rock alternativă/indie, cu influențe fun-
ky și punk, cu texte tipice, simpliste. Trupa 
s-a înființat în 2016, în 2017 a apărut primul 
album intitulat Helló.

18:00–20:00
Degustare de vinuri – vinurile lui 
Vámos Attila
Organizator: Consiliul Național Maghiar din Tran-
silvania, Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Studio

Vámos Attila își desfășoară activitatea în 
Szomolya, ce ține de regiunea viticolă Eger. 
De la debutul său numele lui este un punct 
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de reper în domeniu. Asemenea vecinului 
său Kaló Imre, și el a avut șansa de a crea 
vinuri după bunul plac și fără împrejurările 
limitante ale pieței. Este adeptul producției 
de vinuri fidele naturii, vinurile sale repre-
zintă un stil aparte, care nu respectă niciun 
fel de reguli, canoane. Degustările de vin 
ale lui Vámos Attila pot fi privite și ca niște 
prelegeri de istoria culturii cu aspecte filo-
zofice. 

Observație: taxa de participare este de 40 
lei. Numărul locurilor este limitat. Rezervări 
se pot face pe adresa de e-mail varbas-
tyatm@gmail.com sau la Info-cort.

18:00–20:00
Viață nouă din ruine – prelegerea 
lui Sterczer Hilda, văduva lui Erőss 
Zsolt 
Organizator: TEifi-d, Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Mare

Moartea ia totul. Acoperă totul. Cu moartea 
soțului meu s-a prăbușit tot ceea ce mi-a 
oferit siguranță: un tovarăș de nădejde, 
imaginea unui viitor sigur, un crez sigur în 
Dumnezeu. N-au rămas decât întrebări fără 
răspunsuri. Se poate trece peste toate as-
tea? Când se va termina durerea și mai ales: 
Unde a fost Dumnezeu atunci? Am avut ne-
voie de ajutor să-mi reclădesc propria ființă, 
familia și imaginea de Dumnezeu. În cele 
din urmă am reușit.

18:30–20:00
Concertul lui Király Csaba, pianist 
decernat cu premiul Liszt Ferenc 
Organizator: Asociația Pro Bartók
Locație: Sala festivă a facultății de muzică (Piața 
Libertății nr.1.)

Király Csaba este unul din puținii artiști care 
practică la nivel profesionist atât cântatul la 
pian cât și cântatul la orgă. A participat la 
numeroase festivaluri maghiare și străine. 
Dincolo de  aparițiile din Ungaria a concer-
tat în mai toate țările Europene, în Japonia, 
Statele Unite, Canada, Coreea de Sud, Chi-
na, Egipt și India. Vom auzi compoziții de 
Bartók, Liszt, Chopin și Debussy.
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20:00–22:00
Concert Nagy Feró și Beatrice 
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Numele Nagy Feró și Beatrice sunt cunos-
cute tuturor. Cu toții am chefuit pe melodii-
le 8 óra munka, Amikor még nem voltál sau 
Boldog szép napok. Beatrice și-a sărbătorit 
în 2018 aniversarea de 40 de ani cu un con-
cert în Arena. Din 2018 ei cântă în formula: 
Nagy Feró (voce), Laczik Ferenc (chitară bas), 
Kékkői Zalán (chitară), Tari Botond (chitară, 
clape) și Nagy Hunor Attila (tobe, percuții).

22:00–22:30
Spectacol de jonglerie de foc Fire 
Legends
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, în fața scenei mari

Spectacolul echipei jonglerilor de foc Fire 
Fantasy din Szeged. 

22:00–23:00
Concert Rock’Inger
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Libertății, scena mica

În repertoriul formației apar melodii ma-
ghiare cunoscute    (din genuri variate) 
prezentate într-un stil propriu. Formația 
s-a înființat în 2011 la Tapolca, în present 
numără patru membri: Nagy Imre, Dzsimi 
(voce), Fekete István, Pittu (chitară solo), Be-
lla András, Andriska (chitară bas), Horváth 
Ferenc, Franky (tobe).

23:00–03:00
Retro-party maghiar
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Mare

Party cu hituri maghiare ale anilor 70, 80 și 90.
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10:00–20:00
Trenuleț în Cetate
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Plecare din piața Operei

O plimbare plăcută pe mai multe roti în 
zona centrală a Timișoarei. 
Traseu: str. Sfântul Ioan – Gh. Dima – Oituz 
– Martin Luther – IC Brătianu – castelul Hu-
niade – 20 Decembrie 1898 – Regele Ferdi-
nand I  – 16 Decembrie 1989 – piața Maria 
– piața Sinaia – 16 Decembrie 1989 – Regele 
Ferdinand I – Republicii.
Plecare din parcarea din fața magazinului 
Materna din 30 în 30 de minute. Prețul unui 
bilet: 5 lei. Pentru copii sub 12 ani, însoțiți 
de adulți, gratuit. Biletele se pot procura la 
fața locului.

10:00–18:00
Să fiu văzut – expoziția itinerantă 
a Muzeului Literar Petőfi cu ocazia 
aniversării a 100 de ani de la moar-
tea lui Ady Endre 
Organizator: Muzeul Literar Petőfi, Fundația 
Integratio
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
foaier

10:00–13:00
Atelier Baranta
Organizator: Déli Tüzek Őrzői, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: parcul castelului Huniade

Atelier de scriere runică, jocuri rustice, tir cu 
arcul, folosirea biciului păstoresc și a arme-
lor aruncate

11:00–14:30
Prezentare de joc și campionat
Organizator: TEMISZ – Organizația Tinerilor
Maghiari din Timișoara
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Studio

Jocuri de societate în familie și campionat
Vor fi programe de familie – părinții vor 
putea încerca împreună cu copiii câte un 
joc de societate foarte antrenant (Activity, 
Tabu, Dixit, Ligretto etc.) –, respectiv se va 
organiza și un campionat de jocuri de so-
cietate pentru tineri, la se pot face înscrieri 
individuale sau în echipe la fața locului până 
la 12:15. Campionatul începe la 12:30. Jo-
curile pot fi încercate și de cei ce nu doresc 
să se înscrie la campionat; vor avea din ce 
alege.

11:00–18:00
Ludoteca Virgonckodó
Organizator: Fundația Diaspora
Locație: Tărâmul copiilor, piața Libertății

În organizarea Fundației Diaspora pot fi în-
cercate trei case tematice de joc ale Virgon-
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ckodó Játszópark din Ungaria. Va fi o casă 
de joc popular, în care putem face cunoștin-
ță și experimenta îndeletniciri tradiționale 
cum ar fi depănușarea porumbului. În tim-
pul jocului copiii vor putea vedea diferența 
dintre grâu, orz și ovăz.  Or fi și jocuri de 
lemn, unde copiii se pot delecta cu 22 de 
tipuri diferite de jocuri de lemn de proiecție 
proprie, rezolvând diferite probleme de lo-
gică și abilități. Va fi și o Casă de Joc de Bule, 
unde pot încerca crearea de bule uriașe. 

11:00–11:30
Însetați la granițe – scenetă
Organizator: Trupa Banderială Gyulaffy din Gyula-
keszi, Asociația Sportivă și de Păstrare a Tradițiilor 
Losonczy István, Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Libertății

Prezintă: Trupa Banderială Gyulaffy din 
Gyulakeszi, Seymanii Cetății din Tata și Egri 
Vitézlő Oskola.

11:30–12:30
Joacă, joacă acum! – spectacol de 
dans popular al copiilor
Organizator: Asociația Culturală Eszterlánc, Asoci-
ația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Evoluează grupurile de dans popular a co-
piilor. Ansamblurile Tűzkerék, Lármafa și  
Aprókák ale Asociației Culturale Eszterlánc 
din Timisoara, ansamblul de dans popular și 
citeră Bokréta și Morzsa Bokréta, ansamblul 
de dans popular  Rece-Fice din Tormac,    an-
samblul Kékibolya din Sânnicolau Mare și an-
samblul de dans popular Nefelejcs din Otelec.

12:00–12:30
Atelier baranta din Bazinul Carpatic
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Asoci-
ația Sportivă și de Păstrare a Tradițiilor Losonczy 
István
Locație: piața Libertății

Participă: Déli Tüzek Őrzői, Kapos Baranta, 
echipă Baranta,  Délvidéki Baranta, Asoci-
ația Baranta din Transilvania, Baranta din 
Ucraina, Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István

13:00–14:00
Evocare asediu: Timișoara Anno 
1552, Despre moartea lui Losonczy 
István
Organizator: Asociația Sportivă și de Păstrare a 
Tradițiilor Losonczy István, Asociația Bastion - 
Várbástya
Locație: piața Libertății

14:00–15:00
Muzica teatrului –
concert Cári Tibor
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Libertății, scena mica

Muzica teatrului este un proiect de artă 
independent, care a fost lansat cu scopul 
inovator de a promova muzica originală de 
teatru live. Concertele prezintă piese muzi-
cale create de Cári Tibor. Pe lângă faptul că 
este multilingv (română, maghiară, engleză, 
franceză, germană), el combină o varietate 
de stiluri muzicale.

16:00 - 16:20
Flashmob Harmónia
Organizator: grupul de dans Harmónia
Locație: piața Operei

Grupul de dans Harmónia a pregătit o sur-
priză pe ritmuri latine. Dansului ușor i se 
pot alătura cei mici și cei mari. 

16:00 - 17:00
Plimbare istorică în centrul Timișorii
Ghid: Fodor Enikő
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya, Liceul 
Teoretic Bartók Béla
Locație: Întâlnire la Info-cort.
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16:30–18:30
Degustare de vin – vinurile lui De-
meter Endre
Organizator: Consiliul Național Maghiar din Tran-
silvania, Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Studio

Demeter Endre din Mád face excelentele 
vinuri terroir. Posedă vie în cele mai bune 
locații. Vinurile populare Élvezet și Délceg 
oferă o experiență unică la preț accesibil 
fără a dăuna calității. Vinurile selectate pe 
porțiuni de hotar reprezintă o calitate foar-
te ridicată.  Demeter Endre este un viticul-
tor pregătit, cu viziune largă, care poate 
să-și transmită cunoștințele într-o formă 
plăcută audienței. 
Observație: taxa de participare este de 40 
lei. Numărul locurilor este limitat, rezervări 
se pot face la adresa de e-mail varbas-
tyatm@gmail.com sau la Info-cort.

16:30–17:30
Concert Molnár Dixieland Band
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Trupa de jazz cea mai veche și cea mai cu-
noscută din Ungaria care nu provine din 
capital va concerta în piața Operei. Molnár 
Dixieland Band s-a înființat în 1964 la Sze-
ged, ființând fără întrerupere de 55 de ani.

Au concertat din SUA până în Siberia, din 
Norvegia până în Insulele Canare, editând 
până acum 17 albume. Posesori ai mai mul-
tor premii, cum ar fi Premiul Muzical al Ra-
diodifuziunii Maghiare, premiul EMERTON, 
obținut separat și de conducătorul-clari-
netist al formației, premiul Europa Klasszis, 
mai multe distincții ale orașului Szeged etc. 
Au apărut pe scenă cu soliști de renume 
cum ar fi Chris Barber, Jewel Brown, Fatty 
Goerge, Max Collie, Jo Muranyi și mulți alții.

17:00–18:00
Lansare de carte - Ha elapad a szó, 
megszólal a zene – cariera pianis-
tului de renume mondial Vesmás 
Tamás
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Sala festivă a facultății de muzică (Piața 
Libertății nr.1.)

Autorul volumului original: Vasile Bogdan. 
Traducerea: Szekernyés Irén. Cartea este 
prezentată de: Bodó Barna, redactorul vo-
lumului și Szekernyés Irén, traducătoare. La 
lansarea de carte va fi prezent și pianistul 
Vesmás Tamás.
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18:00–19:30
„Azért vannak a jó barátok” – spec-
tacolul lui Mahó Andrea și invitații
Organizator: Asociația Culturală Dési Kádár József, 
Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Mahó Andrea este o actriță, cântăreață dis-
tinsă cu premii eMeRTon și Artisijus al tea-
trului Madách. De la începutul carierei s-a 
ridicat cu un succes necontenit în rândul 
artiștilor cunoscuți și recunoscuți. Vocea 
ei, personalitatea, stilul ei rafinat și prezen-
ța scenic oferă o experiență unică fanilor. 
Numele ei se contopește cu calitatea și 
garanția în orice colț al lumii. A apărut pe 
scenă după compozitorii de renume mon-
dial Michel Schönberg sau Sir Andrew Lloyd 
Webber și cu artista de orgă Rhoda Scott, 
cu tenora José Cura  și cu mulți alți cântăreți 
din țară. La turneul din Ardeal vor fi prezenți 
pe scenă Koós Réka, actrița, cântăreața dis-
tinsă cu premiul Junior Lyra, Csengeri Attila, 
actorul teatrului Național din Pécs, distins 
cu premii  Nívó- și eMeRTon și nu în ultimul 
rând Vikidál Gyula, actorul, cântărețul dis-
tins cu premiul Liszt Ferenc,  eMeRTon. În 
cadrul concertului vor fi prezentate cele mai 
frumoase melodii maghiare de  Máté Péter, 
Cserháti Zsuzsa, Omega, Neoton Família, 
respectiv șlagăre internaționale marca Qu-
een, Tom Jones, Tina Turner, fără a fi uitate 
cele mai frumoase și cunoscute melodii de 
musical (Evita, Fantoma de la Operă, Rome-
o&Julieta, Mamma Mia). 

18:00–20:00
Lacul lebedelor revăzut, spectacol 
al Teatrului Maghiar de Stat Csiky 
Gergely
Organizator: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely
Locație: Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, 
Sala Mare

Ce s-a întâmplat cu basmele?
Ce s-a întâmplat cu lebedele? Ce s-a întâm-
plat cu lacul? Ce s-a întâmplat cu noi? Când 
am ieșit din basme fără să fi observat? În 
ce credem azi, în timp ce călcăm în picioare 
pământul secătuit care înainte era lac? Mai 
suntem capabili să spunem basme? Și dacă 
suntem, ceea ce povestim oare mai seamă-
nă cu basmele?
Iar dacă seamănă - oare povestea noastră 
va avea un final fericit?
Regia: Kokan Mladenović
Distribuția: Aszalos Géza, Bandi András 
Zsolt, Borbély B. Emília, Csata Zsolt, Csábi 
Anna, Kiss Attila, Kocsárdi Levente, Lőrincz 
Rita, Lukács Szilárd, Magyari Etelka, Mátyás 
Zsolt Imre, Mihály Csongor, Molnár Bence, 
Molnos András Csaba, Simó Emese, Tar 
Mónika, Tokai Andrea, Tóth Eszter Nikolett, 
Vass Richárd.
Bilete pot fi procurate la casieria de bilete 
a teatrului. 
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18:00–20:00
Serată de pian cu elevii profesoarei 
dr. Bodó Mária
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: Sala festivă a facultății de muzică (Piața 
Libertății nr.1.)

Protagoniști: Bakos Zsuzsanna, Victor Pă-
rău, Lukas Khol, Anastasia Crașovan, Bog-
dán Gyopár. Compoziții de Bartók Béla, 
Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Franz Schu-
bert, Rogyion Scsedrin, George Gershwin și 
Johannes Brahms.

20:00–22:00
Concert Starurile Neoton Família  
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: piața Operei, scena mare

Neoton Família este o formative maghiară 
legendară de muzică pop. Una dintre cele 

mai populare formații maghiare a anilor 
șaptezeci-optzeci. Au editat în jur de trei-
zeci de albume maghiare și vre-o duzină 
de albume engleze. Melodiile lor devenind 
aproape fără excepție șlagăre cunoscute de 
toți.
La concertul intitulat Starurile Neoton Fa-
mília vor fi prezentate cele mai cunoscute 
melodii de renumiții membri ai formației – 
în cadrul unui show de amploare. Membrii 
formației: Csepregi Éva, Végvári Ádám, Ba-
racs János, Lukács László, Lukács Andrea și 
Heatlie Dávid.

22:30–03:00
Chef de încheiere
Organizator: Asociația Bastion - Várbástya
Locație: club Capcana (Spl. Nicolae Titulescu nr.5)

Închiderea suitei de manifestări din acest 
an cu o petrecere super veselă.
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În cursul zilei, la cortul Liceului Teoretic 
Bartók Béla puteți obține informații despre 
programele școlii, despre sprijinul acordat 
de Fundația Bartók Béla și despre Rețeaua 
Alumni Bartók. Se pune un accent sporit pe 
prezentarea proiectului de reabilitare a tabe-
rei din Zolt. Puteți răsfoi revistele, anuarele. 
Va fi amenajat o mică expoziție cu fotografiile 
vechi ale unor foști elevi. 

Participarea activă a organizațiilor civice, instituțiilor maghiare și cultelor religioase face pro-
gramul celei de a IV. ediții a Zilelor Maghiare din Timișoara și mai variat.  Lângă punctele 
informative amplasate în piața Libertății, numeroase organizații civile vor fi prezente cu pro-
grame proprii a căror descriere se regăsește în caietul de program tipărit (Asociația Carpați 
din Banat, Fundația Bartók Béla, Corul Bartók Béla, Ansamblul de Dans Popular Butykos, 
Consiliul Național Maghiar din Transilvania, Asociația Culturală Eszterlánc,  Fundația Integra-
tio, Asociația Kohézió, Asociația Sportivă și de Păstrare a Tradițiilor Losonczy István, Clubul 
Manó, MINŐK, Societatea Pro-Bartók, Societatea Pro Folk, Ansamblul de dans ROSE, Funda-
ția Diaspora, TEifi-d, Organizația Tinerilor Maghiari din Timișoara, Asociația Femeilor Maghia-
re din Timișoara, Centrul Reformat Új Ezredév). 

A ZILELOR MAGHIARE DIN TIMIȘOARA!A ZILELOR MAGHIARE DIN TIMIȘOARA!LA CEA DE-A IV. EDIȚIE LA CEA DE-A IV. EDIȚIE LUMEA CIVILĂLUMEA CIVILĂ

La cortul Liceului Teologic Romano-Ca-
tolic Gerhardium și la cel al Asociației 
Pro Gerhardino -„Acolo unde poveștile bi-
blice sunt accesibile și în limbajul copiiilor” 
vă puteți informa despre programele școlii 
și despre sprijinul acordat de Asociația Pro 
Gerhardino.

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely 
așteaptă toți cei interesați de teatru să dialo-
gheze pe tema noutăților stagiunii 2019/2020 
și pe cea a experienței stagiunilor trecute. Pu-
teți obține mai multe informații despre pro-
gramele dincolo de spectacolele de teatru. 
Veți avea ocazia să vă procurați inclusiv abo-
namentul KULT Card al stagiunii 2019/2020. 
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A ZILELOR MAGHIARE DIN TIMIȘOARA!A ZILELOR MAGHIARE DIN TIMIȘOARA!LA CEA DE-A IV. EDIȚIE LA CEA DE-A IV. EDIȚIE LUMEA CIVILĂLUMEA CIVILĂ

La cortul filialei din Timișoara a Serviciului 
Maltez din România v-i se măsoară ten-
siunea, se prezintă activitatea și se primesc 
donații. 

Duminică Fundația Diaspora prezintă 
cursurile de limbă maghiară, oferind celor 
interesați tipărituri legate de Banat și cultu-
rale. Între timp în Tărâmul Copiiilor și în or-
ganizarea Fundației va funcționa toată ziua 
ludoteca.  

Sâmbătă Asociația Magyarul Magyarokért din Otelec va prezenta o expoziție foto cu 
care prezintă atât localitatea cât și activitatea asociației.  

Vineri între orele 17-18,30 Organizația 
Studenților Maghiari din Timișoara 
(TMD) invită pe cei interesați la un cântat 
în comun (Open Stage), sâmbătă seara de 
la șase jumate la opt organizează jocuri de 
birt, iar duminca între orele 12-13,30 orga-
nizatorii vă așteaptă cu competiții de cultu-
ră generală. 
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SĂ FIM MAI ECOLOGICI!
Asociația Bastion acordă o importanță deo-
sebită faptului ca festivalul să lase în urma 
sa o amprentă cât se poate de mică (cel pu-
țin în ceea ce privește mediul înconjurător), 
motiv pentru care în acest an am adoptat 
mai multe măsuri pentru a face festivalul 
mai ecologic. Am dori ca festivalul nostru 
să fie festivalul cel mai verde din Timișoara. 
Acest obiectiv poate fi atins doar dacă ne 
unim pentru acest deziderat, noi, organiza-
torii, Dvs. ca participanți, și comercianții. 

Participanților la festival li se adresează ru-
gămintea să arunce deșeurile exclusiv în 
tomberoanele amplasate. 

La festival, pe aleea gastro vor fi marcați cu 
însemne aparte cei care nu folosesc amba-
laje de plastic, încurajând astfel toți comer-
cianții ca pe viitor să devenim un festival 
fără plastic. 

În scopul reducerii deșeurilor de plastic, 

Manufactura de Bere din Fót va opera cu 
pahare de plastic reutilizabile, a căror 
preț este 5 RON. Acest pahar trebuie plă-
tit o singură dată, iar la sfârșitul festivalului 
poate fi păstrat ca o amintire dar la solicita-
re va fi preschimbat. 

Paharul este produs din materie primă de 
calitate, cu grafică unicat și în mai multe 
variante, astfel încât fiecare își poate alege 
design-ul care îi place. Mânerul ce asigură o 
manevrare facilă este și unul practic, pentru 
că astfel paharele pot fi puse unul în celălalt 
și într-o mână se pot ține chiar și mai multe 
beri. 
Paharul poate fi folosit de mai multe ori, 
este ușor de spălat, astfel cu același pahar 
putem deguste mai multe beri. 
Gestionarea deșeurilor este o problemă se-
rioasă la orice eveniment. De regulă 30% din 
cantitatea de deșeuri o reprezintă paharele 
de plastic. Adunarea selectivă a deșeurilor 
poate fi o soluție, însă prelucrarea deșeu-
rilor colectate reprezintă o altă problemă, 
astfel, considerăm o soluție mai bună utili-
zarea de mai multe ori a paharelor. 
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CONTEAZĂ 
UNDE ALIMENTEZI!
www.molromania.ro
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PARTENERI

PARTENERI MEDIA

PARTENERI PRINCIPALI

BARTÓK BÉLA
DALEGYLET

ÖSSZETARTOZUNK
SZÖVETSÉG 

DÉSI KÁDÁR JÓZSEF
KULTÚREGYESÜLET
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SPONSOR PRINCIPAL FINANȚATOR INSTITUȚIONAL PRINCIPAL

FINANȚATORI INSTITUȚIONALI

TEMESVÁR
POLGÁRMESTERI
HIVATAL

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

SPONSORI

Megvalósult a Magyar Kormány
támogatásával

CONSILIUL
JUDEŢEAN
TIMIŞ

Nemzeti
Együttműködési
Alap

TOP
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