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Az Eurovíziós Dalfesztivál egyik országos elődöntőjének adott otthont a turisztikai célpont

Világpremier a tordai sóbányában
Élőben közvetítette a Ro-

mán Televízió vasárnap 

este az Eurovíziós Dalfesz-

tivál negyedik hazai elő-

döntőjét a tordai sóbánya 

86 méter mélyen fekvő Ru-

dolf-aknájából.

A Román Televízió (TVR) világ-
premiernek számító helyszín-
ről közvetítette élőben az Eu-

rovíziós Dalfesztivál negyedik or-
szágos elődöntőjét vasárnap este. 
A színpadot a tordai sóbánya egyik 
leglátványosabb helyszínén, a 86 
méter mélységű Rudolf-tárnában he-
lyezték el. Az elődöntőben tizenkét 
versenyző mérettetett meg, a zsű-
ri szavazatai alapján pedig Claudia 
Andas, Tiri és Feli jutott tovább. Az 
évelő műsorról a határon túl is elis-
merően beszéltek, több külföldi te-
levízió kért felvételeket a produkci-
ókról. A szervezőknek nagy logisz-
tikai kihívást jelentett a húsz ton-
na felszerelés föld alatti üzemelte-
tése: több mint 13 kilométer huzalt 
használtak fel, és hét napon keresz-
tül hordták le a bányába a színpa-
di felszereléseket. „Nagy bátorság-
ra volt szükség ahhoz, hogy meg-
szervezzük ezt az eseményt. Kö-
szönöm a Román Televízió vezető-
ségének, hogy együtt szervezhet-
tük meg az elődöntőt, mert ezáltal 
Torda a figyelem középpontjába ke-
rült” – fogalmazott Cristian Matei, 
Torda polgármestere. A Kolozs me-

gyei létesítményt 2015-ben láto-
gatottsági rekordot döntött meg:  
548000-en keresték fel, ami 15 szá-
zalékos (70 ezer fős) növekedést je-
lent a 2014-ben regisztrált adathoz 
képest. A turisták több mint harma-
da külföldről érkezett, olyan orszá-
gokból, mint Magyarország, Német-
ország, Lengyelország, Csehország 
vagy Izrael. 2015-től első románi-
ai föld alatti helyszínként virtuáli-

san is bejárható a tordai sóbánya a 
Google Street View segítségével. A 
szolgáltatás főként azok számára 
hasznos, akik több ezer kilométer-
ről érdeklődnek Románia egyik leg-
keresettebb turisztikai látványos-
sága iránt. Az applikáció révén pa-
norámaképek láthatók a föld alatti 
tér belsejéről, de virtuálisan meg-
tekinthető a Ferenc József-galéria, 
a 13 emeletes Rudolf-tárnában és 

a Terézia-bányában található tó is. 
A dalfesztivál öt romániai elődöntő-
jét különböző városokban szerve-
zik, a Mediafax hírügynökség ér-
tesülései szerint az országos dön-
tőt február 25-én tartják a kolozsvá-
ri új sportcsarnokban. Az Eurovízi-
ós Dalfesztivál döntőjét május 12-én 
rendezik Lisszabonban.

Bede Laura

Megjelent Foucault 
befejezetlen műve
Több mint harminc évvel Michel 
Foucault halála után – és határo-
zott akarata ellenére – megjelent 
Franciaországban a francia filozó-
fus egy befejezetlen könyve, A sze-
xualitás története című sorozatá-
nak negyedik és egyben utolsó kö-
tete. Az egyik legjelentősebb fran-
cia szépirodalmi kiadó, a Gallimard 
gondozásában megjelent Les aveux 
de la chair (A test vallomásai) cí-
mű írásában Foucault (1926–1984) 
a korai kereszténység gondolatvi-
lágában és gyakorlatában vizsgálja 
a szexualitás fogalmát – írta a The 
New York Times. A sorozat első há-
rom kötete a 17. századtól a 20. szá-
zad közepéig taglalja a szexuális 
magatartásformák szocializációjá-
nak történetét. Foucault 1984-ben 
halt meg egy AIDS-szel összefüg-
gő betegség következtében, ezért 
már nem tudta befejezni a negye-
dik kötetet, amely pénteken je-
lent meg Franciaországban. A mű 
megjelenésének előzménye, hogy 
a francia filozófus hajdani élettár-
sa, Daniel Defert 2013-ban eladta a 
párizsi Francia Nemzeti Könyvtár-
nak a tulajdonában lévő Foucault-
archívumot, benne a Les aveux de 
la chair egy kézzel írt és egy gépelt 
kéziratával, az utóbbit Foucault el 
is kezdte javítani. Miután az írások 
elérhetővé váltak a kutatók szá-
mára, a filozófus családja – írásai-
nak jogtulajdonosa – úgy döntött, 
hogy a nagyközönséggel is meg-
osztja őket. Henri-Paul Fruchaud, 
Foucault unokaöccse szerint a kö-
tet egy harmadik, gépelt változata 
már eleve a Gallimard tulajdonában 
volt hiányosan és hibásan. A The 
Lives of Michel Foucault című élet-
rajzi könyvében David Macey azt ír-
ja, hogy a filozófus hivatalos vég-
rendelet nélkül halt meg, ám hátra-
hagyott egy levelet, amelyben ha-
tározottan megtiltotta, hogy bár-
melyik művét kiadják a halála után. 
A dokumentumból egyértelműen 
kiderül továbbá, hogy Foucault a la-
kását és a benne lévő összes tár-
gyat, köztük a befejezetlen köny-
vének anyagait is élettársára hagy-
ta. Egy 2010-es interjúban Daniel 
Defert azt mondta, ragaszkodik ah-
hoz, hogy a mű ne csupán a tudo-
mányos világ tagjai számára legyen 
elérhető.

Február végén lesz a 
frankofón fesztivál
Zenei és színházi előadásokon kí-
vül filmvetítések, irodalmi rendez-
vények, kerekasztal-beszélgeté-
sek és kiállítások színesítik a feb-
ruár 28-án kezdődő frankofón 
fesztivál programját – közölte az 
MTI. Frédéric Rauser, a Budapes-
ti Francia Intézet igazgatója a fesz-
tiválról tartott hétfői budapesti saj-
tótájékoztatón hangsúlyozta: a ren-
dezvény hagyományosan a fran-
cia filmnapokkal veszi kezdetét. A 
közönség 23 filmet tekinthet meg. 
A filmfesztivál négy fő téma köré 
szerveződik: a Fesztiváltermés el-
nevezésű blokkban a tavalyi év fon-
tos filmes fesztiváljait megjárt al-
kotások szerepelnek, a Magasfe-
szültség szekcióban thrillereket ve-
títenek, de lesz Vígjátékok-szekció-
ja, míg a Kedvencek elnevezésű vá-
logatás a magyar filmes szakértők 
kedvenceit gyűjti össze. Novák Ka-
talin család- és ifjúságügyért fele-
lős államtitkár felhívta a figyelmet 
a nyelvismeret fontosságára, amely 
segíti egymás megértését és meg-
ismerését. A csaknem egy hónapon 
át tartó fesztivált Budapesten kívül 
tíz vidéki városban is megrendezik. 

Népszerűnek bizonyultak tavaly a Székelyföldi Lovasközpont tanfolyamai
Több mint százan végezték el tavaly 
a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 
alapította és a Vadon Egyesület mű-
ködtette Székelyföldi Lovasközpont 
tanfolyamait. Demeter János, a Va-
don Egyesület ügyvezetője elmondta, 
a Sepsiszentgyörgy melletti Benedek-
mezőn működő központban tavaly 
összesen 134-en végezték el a tanfo-
lyamot, 825 edzésen vettek részt, il-
letve két lovas tábort is szerveztek 64 
gyerek számára, akik nemcsak lova-

golni tanultak, hanem elsajátították a 
lovak gondozásának alapjait is.

Jelenleg két istállóban tizennégy 
lovat tartanak, kilenc az egyesü-
leté, a többi bértartott. A közpon-
tot három évvel ezelőtt avatták fel, 
az önkormányzat ajánlotta fel a 
tízhektáros területet, és helyi vál-
lalkozók támogatásával készült el 
a térség egyik legkorszerűbb lo-
vas edzőpályája, a körkarámban 
lójárató gépezetet szereltek, a lovak 

ellátását négyhektáros kaszálóról 
biztosítják. Az egyesület tavaly hét-
millió forintos támogatást nyert a 
Bethlen Gábor Alaptól a fedett ma-
nézs építésére, a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat vállalja az önrészt, 
a tervek szerint két év alatt hozzák 
tető alá a lovas porondot, a jövőben 
további magyar állami támogatásra 
számítanak.

A lovakkal és a lovasokkal Nagy 
Eszter oktató foglalkozik, aki részt 

vett a Román Lovas Szövetséggel 
közösen szervezett képzéseken, 
majd mivel igény mutatkozott rá, el-
kezdte a lovas oktatást. Nagy Esz-
ter lapunknak elmondta, az okta-
tás mindig azzal kezdődik, hogy el-
magyarázzák, a ló egy menekülő ál-
lat, megérzi a nyugtalanságot, ezért 
mindig együttműködően kell köze-
líteni hozzá. Mielőtt felülnek a ló-
ra felszerszámozzák, ez egyaránt 
fontos a lónak és a lovasnak, mert 
ilyenkor alakul ki a kölcsönös biza-
lom. A résztvevők első alkalmakkor 
futószáron lovagolnak, az oktató kö-
zelében nagyobb biztonságban érzi 
magát a ló és a lovasa is, és az utób-
binak fejlődik az egyensúlyérzé-
ke. Ha futószáron már kipróbálták 
a vágtát, következhet a pályán tör-
ténő edzés. Aki elsajátította az ala-
pokat, kimehet terepre. Azoknak, 
akik sportszerűen szeretnék foly-
tatni a lovaglást, a díjlovaglás és díj-
ugratás alapjait is megtanítják. Nagy 
Eszter szerint bár a lovaglás költ-
séges sport, a népszerűsége még-
is folyamatosan növekszik. Szerin-
te a lovardáknak is nagyszerű le-
hetőség a fejlődésben, ha benevez-
nek a régiókupákba. Idén ennek hat 
fordulója lesz Kovászna és Hargita 
megyében: Gyergyószentmiklóson, 
Gyergyóremetén, Kurtapatakon, 
Sepsikőröspatakon, Székelyudvar-
helyen és a Sepsiszentgyörgy mel-
letti Benedek-mezőn, ahol a kezdő 
és a haladó lovasok is kipróbálhat-
ják magukat.

Bíró BLanka
Vágta. A Sepsiszentgyörgy melletti Benedek-mezőn működő központ a térség egyik legkorszerűbb lovas edzőpályája

Sóbányai visszhang. Az Eurovíziós Dalfesztivál vasárnap esti közvetítéséhez több mint 13 kilométer huzalt használtak fel
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