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Megszületett a ferences 
rend megalapítója és szent-
je, Assisi Szent Ferenc olasz 
katolikus rendalapító, költő.

Meghalt Luca Giordano ná-
polyi festő, gúnynevén: „Luca 
fa presto” (Luca gyorsan 
csinálja).

Megszületett Palásthy 
György Balázs Béla-díjas 
filmrendező, forgatókönyv-
író (Szeleburdi család).

Palermóban, a Nápoly-Szi-
cíliai Királyságban felkelés 
robbant ki.

Megszületett a nagy 
Vivekananda, hindu vallási 
vezető és reformer.

Megszületett Jack London 
amerikai író. (A vadon szava, 
A tengeri farkas, Az éneklő 
kutya, Farkasvér).

Megszületett Molnár Ferenc 
író, drámaíró, újságíró (A Pál 
utcai fiúk).

Megszületett Hermann 
Wilhelm Göring német po-
litikus és katonai vezető, a 
Harmadik Birodalom Hitler 
utáni második embere.

Düsseldorf-ban (Németor-
szág) megszületett Luise 
Rainer amerikai színésznő 
(A Nagy Ziegfeld).

Megalakult a Magyar Tele-
fonhírmondó és Rádió Rt.

Megkezdődött az a szovjet 
támadás, mely a 2. Magyar 
hadsereg katasztrófáját 
okozta Voronyezsnél.

Megszületett Török Ádám 
fuvolista, énekes és dalszö-
vegíró, a Mini alapítója és 
frontembere.

Megszületett Howard Stern 
amerikai rádiós műsorveze-
tő, színész (Intim részek).

85 éves korában meg-
halt Agatha Christie an-
gol krimiíró, Miss Marple és 
Hercule Poirot megalkotója.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Nyolcvanhat méter mély-
ségben mutathatják meg 
tehetségüket február 11-

én az Eurovíziós Dalfesztivál ro-
mániai középdöntőjébe került 
versenyzők, mivel a Kolozs me-
gyei Tordán található sóbánya 
ad otthont az öt válogató egyi-
kének. Simona Baciu, a létesít-
mény igazgatója a Mediafax hír-
ügynökségnek elmondta, hama-
rosan elhelyezik a színpadot a 
Rudolf-aknában, és ezután ha-
tározzák meg a helyszín befo-
gadóképességét, hiszen a kü-
lönleges rendezvényen a közön-
ség is részt vehet. „Szerettünk 

volna valami egyedülállót létre-
hozni, innen jött az ötlet, hogy a 
tordai sóbányában szervezzük 
meg az Eurovíziós Dalfesztivál 
egyik középdöntőjét. Torda pol-
gármesteri hivatala a Román Te-
levízióval (TVR-vel) együttmű-
ködésben rendezi meg a váloga-
tót, amely egyrészt népszerűsíti 
a várost, másrészt a sóbánya eu-
rópai uniós szinten is a televízi-
ós műsorok helyszínévé válhat” 
– fogalmazott Cristian Matei, 
Torda polgármestere.

A tordai sóbányában még a 
rómaiak idején elkezdődött a 
kitermelés. A bányát 1932-ben 

zárták be, 1992-ben nyitották 
meg újra a nyilvánosság, főként 
a légzőszervi problémákkal küz-
dő betegek előtt. 2008 és 2010 
között a létesítményt korsze-
rűsítették, a munkálatokra eu-
rópai uniós forrásokból közel 
6 millió eurót fordítottak. 2010 
januárjában nyitotta meg újra 
kapuit. A felújított létesítmény 
avatóján a város polgármeste-
re azt mondta, arra számítanak, 
hogy 2015-ig 185 ezer turista lá-
togat el gyógykezelőközpontba. 
A Kolozs megyei létesítményt 
2015-ben látogatottsági rekor-
dot döntött meg: 548 000-en ke-
resték fel, ami 15 százalékos 
(70 ezer fős) növekedést jelent a 
2014-ben regisztrált adathoz ké-
pest. A turisták több mint har-
mada külföldről érkezett, olyan 
országokból, mint Magyaror-
szág, Németország, Lengyelor-
szág, Csehország vagy Izrael. 

2015-től, az első romániai föld 
alatti helyszínként, virtuálisan 
is bejárható a tordai sóbánya a 
Google Street View segítségével. 
A szolgáltatás főként azok szá-
mára hasznos, akik több ezer 
kilométerről érdeklődnek Ro-
mánia egyik legkeresettebb tu-
risztikai látványossága iránt. 
Az applikáció révén panoráma-
képek láthatók a föld alatti tér 
belsejéről, de virtuálisan megte-
kinthető a Ferenc József-galéria, 
a 13 emeletes Rudolf-akna és a 
Terézia bányában található tó is.

A dalfesztivál öt romániai kö-
zépdöntőjét különböző város-
okban szervezik, a hírügynök-
ség értesülései szerint az orszá-
gos döntőt február 25-én tart-
ják a kolozsvári új sportcsarnok-
ban. Az Eurovíziós Dalfesztivál 
döntőjét május 12-én rendezik 
Lisszabonban.

 BEDE LAURA

A tehetséges ifjú zenészek 
február 9-éig jelentkezhetnek 
három korcsoportban a Virtu-
ózok című klasszikus zenei te-
hetségkutató műsor negyedik 
évadába – az előző szériát a ko-
lozsvári Kis Radu nyerte meg 

tini kategóriában. A nyolc adás-
ból álló sorozat tavasszal indul 
a Duna Televízióban – közöl-
te Medveczky Balázs, a Duna 
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 
televíziós és rádiós médiaszol-
gáltatási igazgatója.

„Ahogy tavaly is, lesz egy 
előválogató műsor, ahol ki-
lenc-kilenc versenyző kerül be 
a kicsik, a tinik és a nagyok 
korcsoportjából a három elő-
döntőbe. Innen korcsoporton-
ként hárman jutnak a döntőbe, 

ahol kiválasztjuk a korcsoport-
győzteseket, a fináléban pe-
dig a közönség dönt az abszolút 
győztesről az ingyenesen le-
tölthető applikáció segítségé-
vel” – fogalmazott Medveczky. 
Mint kifejtette, a közszolgálati 
média fölkarolja az értékterem-
tő és értékközvetítő műsoro-
kat: a népzenét és a néptáncot 
a Fölszállott a páva révén, a ko-
molyzenét a Virtuózok révén, 
valamint ott van még a Dal, ami 
„szintén nem hagyományos 
könnyűzenei tehetségkutató, 
hiszen az új magyar könnyű-
zenei művek létrehozását in-
dukálja”. Felidézte, hogy azok 
a gyerekek, akik a Virtuózok-
ban megmutatkoztak, azóta 
is a világ legelőkelőbb színpa-
dain lépnek fel. A produkció 
az ő karrierjüket a Kis Virtuó-
zok Alapítványon keresztül se-
gíti. „Biztatjuk azokat is, akik 
korábban a válogatók során 
kiestek, hogy jelentkezzenek 

újra, hiszen voltak olyan pél-
dák, mint Váradi Gyuláé, aki 
az első évad válogatóján kiesett 
ugyan, de a második évadban 
korcsoportjának győztese lett, 
később pedig Plácido Domingo 
budapesti koncertjén vendég-
művészként lépett fel” – ma-
gyarázta. Hozzátette, a verseny 
abszolút győztese 12 millió, a 
korcsoportgyőztesek pedig 6–6 
millió forintot nyernek.

A zsűriben idén is Miklósa 
Erika Kossuth- és Liszt-díjas 
opera-énekesnő, Batta And-
rás Széchenyi-díjas zenetör-
ténész, Kesselyák Gergely, az 
Operaház első karmestere, 
Liszt-díjas művész, Várdai Ist-
ván Liszt-díjas csellóművész, 
valamint Balázs János Liszt- és 
Junior Prima-díjas zongoramű-
vész foglal helyet. A tehetség-
kutatáson túl a Virtuózok célja, 
hogy minél szélesebb körben 
megismertesse és megszeret-
tesse a klasszikus zenét.

A dalfesztivál egyik középdöntőjének ad otthont a tordai sóbánya februárban

Eurovíziós visszhang sóbányából

Nyolcvanhat méter mélységben mutathatják meg tehetségüket február 11-én a versenyzők

Elindult a nevezés a Virtuózok tehetségkutató új évadára

A Virtuózok újévi koncertje. Idén újraindul a tehetségkutató

FORRÁS: VIRTUOZOK.HU

A tordai sóbánya egyik leglátványosabb hely-

színén, a 86 méter mélységű Rudolf-aknában 

szervezik meg február 11-én az Eurovíziós Dal-

fesztivál romániai középdöntőjének egyikét.




