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A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt

sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.

Címünk:
Deák Ferenc utca 

(B-dul Eroilor)
22-es szám,

bent az udvarban.
Nyitva tartás:
hétfő-péntek:
10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

REKLÁM

Tíz település mutatja be népviseletét Bánffyhunyadon

Kalotaszegi közösségépítés
Jogerős ítélet az Argeş megyei 
rabszolgatartók ügyében

A népviselet ünnepe tematikával szervezik meg a Kalotaszegi Magyar Na-

pot szeptember 17-én a Kolozs megyei Bánffyhunyadon.

Színes programkínálat-
tal várják a népi hagyo-
mányok kedvelőit a Kalo-

taszegi Magyar Napon, ame-
lyet szeptember 17-én szer-
veznek  a  Ko lozs  megye i  
Bánffyhunyadon. „A rendez-
vény legfontosabb célja, hogy 
megteremtse azt a keretet, 
amelyben ismét eljuthat a tér-
ség kultúrájának a híre a világ 
minden tájára. Az esemény-
nek közösségépítő szerepe is 
van, reményeink szerint létre-
hoz egy olyan színteret, ahol 
a bánffyhunyadi és környező 
kalotaszegi települések ma-
gyar közösségei találkoznak 
egymással” – mondta Buzás-
Fekete Mária, Bánffyhunyad 
alpolgármestere, a Kalotasze-
gi Magyar Nap egyik szerve-
zője. Hozzátette, idén tíz ka-

lotaszegi település képvisel-
teti magát, bemutatva változa-
tos népviseletüket, szokásai-
kat. „A célunk, hogy ez a vál-
tozatosság tükröződjék az ese-
ményen, ennek érdekében a 
Kolozsvári Magyar Napok fő-
szervezőjével, Gergely Balázs-
zsal is egyeztetünk, velük kö-
zösen szeretnénk egy színvo-
nalas, kulturális és népi ha-
gyományokat előtérbe helyező 
rendezvényt felépíteni” – rész-
letezte a szervező.

A Kalotaszegi Magyar Nap 
vasárnap 14 órától kezdődik a 
Ravasz-házban áhítattal, illet-
ve a református egyházközös-
ség kórusának előadásával, ezt 
követi Marosán Csaba színmű-
vész Bomlott cimbalom – Arany 
János ismeretlen arca című 
előadása. A délutáni program-

pontok között szerepel Bá-
lint Tibor kalotaszegi népvi-
selet- és bujkakészítő mes-
ter előadása, valamint a nép-
viseleti szemle, melynek ke-
retében a fiatalok felvonulnak 
a művelődési házban. A ren-
dezvényen színpadra lép a 
Suhanc néptáncegyüttes, Ko-
vács Eszter szólóénekes, illet-
ve a Napoleon Boulevard ma-
gyar pop-rock zenekar éne-
kesnőjének, Vincze Lillának a 
kamaraestjére várják a részt-
vevőket. Az eseményt a Kós 
Károly Kulturális Egyesület 
szervezi közösen az RMDSZ 
bánffyhunyadi szervezetével, 
a Suhanc néptánccsoporttal, 
illetve a Bánffyhunyadi Refor-
mátus Egyházközséggel.

BEDE LAURA

Ékes fejdísz. A rendezvényen Bálint Tibor kalotaszegi népviselet- és bujkakészítő mester tart előadást

Nemi erőszakkal vádolják a lengyel zenészeket
Letartóztatták egy lengyel death-
metal együttes négy tagját Los 
Angelesben, a gyanú szerint fog-
va tartottak és megerőszakoltak 
egy nőt amerikai koncertkörút-
juk alatt a turnébuszban – közöl-
te az MTI. A rendőrségi jelentés 
szerint a nőre a busz mosdójá-
ban támadtak rá az augusztus 31-
i spokane-i fellépés után. Az ext-
rém rockot játszó zenekar tagja-
it szombaton a kaliforniai Santa 
Anában tartóztatták le. A négy 
férfi kedden megjelent a Los An-
geles-i bíróságon. Steve Graham, 
a zenészek ügyvédje e-mailben 
közölte, hogy a Decapitated ze-
nekar tagjai nem ismerik el az 
ellenük felhozott vádakat, és bíz-
nak abban, hogy a történetet az 

ő szemszögükből is meghallgat-
ják. A 31 éves Michal Lysejko, a 35 
éves Waclaw Kieltyka, a 31 éves 
Rafal Piotrowski és a 30 éves Hu-
bert Wiecek ellen folyik vizsgá-
lat. A spokane-i rendőrségnek a 
nő és barátnője elmondta, részt 
vettek az augusztus 31-én tar-
tott koncerten, beszélgettek a 
zenészekkel, akik meghívták 
őket egy italra a turnébuszba. 
A két nő a buszon kényelmetle-
nül kezdte érezni magát. Egyi-
kük kiment a busz mosdójába, 
ahova követte a zenekar egyik 
tagja – áll a Spokane megyei bí-
róságra beadott rendőrségi je-
lentésben. A nő megpróbálta el-
lökni a támadót, aki kicsavarta 
a karját, a mosdónak lökte, arc-

cal a lefolyó és a tükör felé. Az ál-
dozat a tükörből és a szeme sar-
kából felismerte megerőszako-
lóiban a zenekar tagjait. A má-
sik nő szemtanúja volt az ese-
ményeknek. A jelentés szerint 
az egyik zenész segített a nőnek 
felöltözni, és kivezette a buszból, 
a nő ezután elmenekült, és hív-
ta a segélyhívószámot. A rend-
őr, aki a segítségére érkezett, 
visszament a tett színhelyére, 
azonban a busz már nem volt ott. 
A zenészek ügyvédje szerint ta-
núk vannak arra, hogy a nő saját 
akaratából látogatta meg a zene-
kart, és normális körülmények 
között távozott.

HIRÖSSZEFOGLALÓ

Háromtól öt évig terjedő szabad-
ságvesztésre ítélték jogerősen 
tegnap az áldozatait láncon tar-
tó, törvénytelenül dolgoztató és 
rendszeresen bántalmazó Argeş 
megyei bűnszövetkezet öt tagját 
– közölte a Mediafax hírügynök-
ség. A 38 tagú csoport tevékeny-
ségére a Szervezettbűnözés- és 
Terrorellenes Ügyosztály (DII-
COT) csapott le múlt év júliu-
sában Berevoești településen. 
A rabszolgatartókról és ember-
kereskedőkről, akik emberte-
len körülmények között tartot-
ták fogva áldozataikat, a világ-
sajtó is beszámolt a leleplezés 
időszakában. A rendőrség kom-
mandósaival közösen végrehaj-
tott házkutatások során vették 
őrizetbe az ügyészek a bűnban-
da tagjait, akiket azzal gyanúsí-
tottak, hogy erőszakkal koldu-
lásra, különböző munkák vég-
zésére, lopásra kényszerítettek 
mintegy 40, szabadságától meg-
fosztott, kiszolgáltatott – tes-
ti vagy szellemi fogyatékkal élő, 
nincstelen vagy kiskorú – sze-
mélyt. A rajtaütéskor három fel-
nőtt és két 10-12 év körüli kisko-

rú áldozatot láncra verve talál-
tak meg. A DIICOT közleménye 
szerint a bűnszövetkezet tagjai 
gyakran zsúfolt helyekről, temp-
lomok közeléből, vasút- és busz-
állomásokról rabolták el áldoza-
taikat, akiket háziállatok mel-
lett tartottak fogva, rendszere-
sen pofoztak, rugdostak, korbá-
csoltak, hideg és forró vízzel lo-
csoltak, alkalmanként pedig – a 
fogva tartóik szórakoztatására – 
arra kényszerítették őket, hogy 
egymással verekedjenek. A rab-
szolgákat, akiket ételmaradék-
okkal a földről etettek, koldulás-
ra és falopásra, háziállatok őr-
zésére használták, de velük ta-
karíttatták az udvart, mosatták 
ki a ruhát is. Az ügyészség sze-
rint 2008 óta a bűnszövetkezet-
ben részt vevő klánok legalább 
40 áldozatot fosztottak meg sza-
badságuktól, és kényszerítettek 
munkára. A házkutatás során az 
ügyészek 228 ezer lej készpénzt, 
egykilónyi aranyat, és több, a fa-
lopáshoz használt láncfűrészt és 
utánfutót foglaltak le.

B. L. J.

Biztonságban a románok
Újabb két román állampolgárt 
mentettek ki tegnap az Irma hur-
rikán által sújtott Saint-Martin- 
szigetről – tájékoztatott a kül-
ügyminisztérium. Egyiküket 
egy Guadelupéra tartó francia 
katonai repülőgép vitte el Párizs-
ba, a másik román állampolgár 
Saint-Martin szigetéről Arubába 
ment, ahonnan folytatja útját. 
Ezzel kilencre nőtt a szigetről 
kimenekített román állampol-
gárok száma. A külügyminiszté-
rium folyamatosan tartja a kap-
csolatot a hurrikán által érintett 
területeken rekedt román állam-
polgárokkal és azok családjával. 
Szijjártó Péter magyar külgaz-
dasági és külügyminiszter szin-
tén tegnap bejelentette, hogy hat 
magyar és egy szlovén állampol-
gárt sikerült kimenteni kedden 
a Saint-Martin-szigetről. Mint a 
miniszter kifejtette, egy öttagú 
magyar családot, egy nőt és egy 
szlovén állampolgárt sikerült 
magyar idő szerint este kilenc 
órakor kimenteni a kormány ál-
tal bérelt repülővel.  

Egy héttel azután, hogy az Ir-
ma hurrikán teljesen letarolta a 
francia Antillákat, tegnap Saint-
Barthélemy szigetén folytatta lá-
togatását Emmanuel Macron. 
A francia államfő Saint-Martin 

szigetén, ahol feszült hangulat-
ban fogadták a helyiek, a két szi-
get teljes helyreállítását, vala-
mint azt is ígérte, hogy a lehe-
tő legrövidebb időn belül hely-
reáll a rend – közölte az MTI. A 
köztársasági elnök helyi idő sze-
rint kedd este bejelentette, hogy 
a rendőri erők számát 2-ről 3 
ezerre emelik a hét végéig Saint-
Martin francia oldalán, ahol el-
szaporodtak az erőszakcselek-
mények és még mindig gyako-
ri a fosztogatás. Mint kifejtet-
te, olyan átmeneti víztisztító be-
rendezések érkeznek a szigetre, 
amelyekkel részben helyreállhat 
a vízszolgáltatás, illetve önkén-
tesek segítségével gyorsítják fel 
az élelem és az ivóvíz eljuttatását 
mindenkinek. A francia szigete-
ken legalább tízen meghaltak, és 
heten eltűntek az Irma múlt heti 
pusztításában, Saint-Martin hol-
land oldalán négy áldozatról tud-
ni. A Karib-szigeteken összesen 
27-en estek áldozatául az elmúlt 
évtizedek legerősebb hurrikán-
jaként számon tartott Irmának. 
Floridában kedden megnyitották 
a repülőtereket, megkezdődött a 
károk felmérése az Irma hurri-
kán pusztításai nyomán. 
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