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A 15. Erdélyi Humorfesztivál sztárvendége a magyarországi Kiss Ádám, aki április 21-én lép színpadra

Fekete humor színes egyéniségektől
Sztárfellépővel, slamversennyel, kettős könyvbemu-

tatóval várják a közönséget az Erdélyi Humorfesztivá-

lon, amelyet tizenötödik alkalommal szerveznek meg 

április 19–22. között Kolozsváron.

Rendhagyó sajtótájékoztató ke-
retében ismertette tegnap a ti-
zenötödik alkalommal, ápri-

lis 19–22. között Kolozsváron ren-
dezendő Erdélyi Humorfesztivál 
programját Jakab Adorján főszerve-
ző és György Botond szervező. Ez-
úttal a sajtó képviselői válaszoltak a 
rendezvénysorozattal kapcsolatos 
kérdésekre, melyek tizenöt darab, 
gyergyócsomafalvi kézműves cso-
koládé csomagolásán szerepeltek. 
A szervezők a helyes választ édes-
séggel jutalmazták, valamint ki-
egészítették az információkat. Mint 
kifejtették, április 19-én Marosán 
Csaba kolozsvári színművész egyé-
ni előadásán vehetnek részt az ér-
deklődők a Bulgakov kávéházban. 
A produkció az erdélyi humorfo-
gyasztási szokásokat vázolja, a szí-
nész szerint három kategória külö-
níthető el: az első csoportba azok a 
személyek tartoznak, akik szeret-
nek vicceket mondani, a második-
ba, akik szeretnek poénokat mon-
dani és viccesek, míg a harmadik 
kategóriába sorolható embereket 
nem érdekli a humor. 

Április 20-án dupla könyvbe-
mutatót tartanak a Bulgakovban, 
melynek keretében György Bo-
tond Dumakavics és Dombóvári 
István magyarországi humorista 
Pisti vagyok, ments ki innen! című 

kötetét szemléltetik. Szintén 20-
án a Nest – Erdélyi Összművészeti 
Gyűjtőponttal közösen szervezik 
meg az Open Mic slamversenyt, 
amely idén a fekete humor tema-
tikára épül.

A fellépéssorozat április 21-én 
kezdődik az Auditorium Maximum-
ban. Színpadra lép az idei humor-
fesztivál sztárvendége, a magyar-
országi Kiss Ádám, aki a Duma-
színház tagja, illetve a Showder 
Klub egyik állandó fellépője. A kö-
zönséget kívánja majd szórakoztat-
ni a kecskeméti Hajdú Balázs, vala-
mint György Botond és Zsók Leven-
te székelyföldi humoristák. A fesz-
tivál zárónapján is több produkción 
vehetnek részt az érdeklődők: szín-
padra áll Felméri Péter, Kun Zsolt, 
a Szomszédnéni Produkciós Iro-
da, melynek tagjai – Bálint Ferenc 
és Tóth Szabolcs – a fesztivál ötlet-
gazdái, illetve András Előd, aki a 12. 
Erdélyi Humorfesztivál tehetségku-
tató versenyének nyertese. Mint Ja-
kab Adorján kifejtette, idén elma-
rad a vetélkedő, mivel ezt kétévente 
tartják meg, hogy a humorfesztivál 
díjazottjainak legyen esélyük befut-
ni Erdélyben.

A szervezők arról is beszá-
moltak, hogy jelenleg a jegye-
ket online a Biletmaster.ro olda-
lon lehet megvásárolni, a nyom-

tatott változatot pedig március 
16-tól a Bulgakov kávéházban és 
a Kolozsvári Magyar Diákszövet-
ség (KMDSZ) irodájában árusít-
ják. Az április 19. és 20-ai rendez-

vényekre ingyenes a belépés, a 21. 
és 22-ei fellépésekre pedig teljes 
áron 28 lejért, diákkedvezmény-
nyel 24 lejért lehet jegyet váltani, 
míg a kétnapos bérlet 46 lejbe ke-

rül. A humorfesztivált az RMDSZ 
ügyvezető elnöksége támogatásá-
val szervezik.

bede Laura

Tiberiu Ușeriu vezet az ultramaratonon
A besztercei Tiberiu Ușeriu az 
egyedüli romániai, aki versenyben 
maradt az Arctic 6633 Ultra elneve-
zésű maratonon, melynek előbbi két 
kiadását is ő nyerte. A szervezők 
tegnapi Facebook-bejegyzése alap-
ján a sportoló az első helyen van 
a mezőnyben. A nagyenyedi Pol-
gár Levente, a petrozsényi Avram 
Iancu és a Kanadában élő Florenti-
na Iofcea az extrém időjárási körül-
mények miatt a második ellenőr-
ző pont előtt feladták a megméret-
tetést – közölte a New.ro hírportál. 
A nagyenyedi Polgár Levente egyéb-
ként az első, fogyatékkal élő sporto-
ló, aki indulhatott a világ egyik leg-
nehezebbnek tartott maratonján, 
amelyen mínusz 30 vagy akár mí-
nusz 50 Celsius-fokos hidegben 
kell teljesíteniük a versenyzőknek 
a több mint 500 kilométeres távot. 
A 37 éves férfi hatéves volt, ami-
kor egy vonatbalesetben elvesztet-
te a jobb karját. Levente 2016-ban 
és 2017-ben részt vett a 170 km-
es Mont Blanc-ultramaratonon, és 
szintén 2016-ban futva átszelte Ro-
mániát, 1100 kilométert téve meg 
Zsombolyától Vama Vechéig. Avram 
Iancu petrozsényi könyvtárosnak 
sem ez volt az első extrém vállalko-
zása: 2016-ban átúszta a La Manche 
csatornát, tavaly nyáron pedig se-
gédeszközök nélkül leúszta teljes 
hosszában a Dunát, 2860 kilomé-
tert téve meg.

Az Arctic 6633 Ultra elnevezésű 
maraton március 9-én rajtolt a ka-
nadai Eagle Plainsnél (Yukon), és 
Tuktoyaktuknál ér véget. A verseny-
zőknek 576 kilométert kell megten-

niük legtöbb nyolc nap alatt extrém 
időjárási körülmények között, meg-
küzdve a havazással, erős széllel 
és az olykor akár mínusz 50 Celsi-
us-fokos hőmérséklettel. Eddig ki-

lenc ultramaratont szerveztek, eze-
ken összesen 32 résztvevőnek sike-
rült befejeznie a versenyt.
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Feketén-fehéren. György Botond és Jakab Adorján szervezők bejelentették a 15. Erdélyi Humorfesztivál újdonságait

Sarki fény. A besztercei Tiberiu Ușeriunak 576 kilométert kell megtennie

A hazai mozikban is vetítik márci-
us 15-től a Krisztusért megkínoz-
va című filmet, amelyet egy romá-
niai evangélikus lelkész, Richard 
Wurmbrand (portrénkon) élete 
alapján forgattak Amerikában. Az 
alkotás 50 évvel azután jött létre, 
hogy a lelkész megalapította a The 
Voice of Martyrs (A mártírok hang-
ja) elnevezésű szervezetet, amely a 
kelet-európai diktatúrákban törté-
nő keresztényüldözést dokumen-
tálta – olvasható a Transindex.ro 
portálon. Wurmbrand 1909-ben 
született Bukarestben zsidó csa-
ládban. 1936-ban vette feleségül a 
szintén zsidó Sabina Ostert. Felesé-
gével együtt vették fel az evangéli-
kus hitet Isaac Feinstein hatására, 
aki később a német nemzetiszocia-
listák áldozata lett. 1948-ban letar-
tóztatták a lelkészt, feleségét pedig 
három évvel később. Sabinát kény-
szermunkára fogták. Dolgozott a 
Duna-deltában is, ahol az elégtelen 
táplálék miatt éhségét fűvel csillapí-
totta. 1954-es szabadulása után azt 
követelték tőle, hogy váljon el férjé-
től, de mivel erre nem volt hajlan-
dó, munkalehetőséget sem kapott. 
A román politikai rendőrség közölte 
vele, hogy férje meghalt, de Sabina 
nem hitte el. Richard Wurmbrand 
14 évet töltött börtönben, ebből há-
rom évet magánzárkában. A tel-
jes magány elviselését több mint 
300 igei elmélkedés megfogalma-
zásával és megtanulásával segítet-
te. Világhírre akkor tett szert, ami-

kor 1964-ben a norvég kereszté-
nyek és zsidók 10 ezer dollár vált-
ságdíjat fizettek a román kormány-
nak szabadulásáért. Ezután felesé-
gével együtt az Egyesült Államokba 
emigrált. 1966-ban újabb szenzáci-
ót keltett, amikor Washingtonban 
az amerikai szenátus belbiztonsá-
gi albizottsága előtt vallomást téve 
derékig meztelenre vetkőzött, hogy 
megmutassa a testét borító 18 mély 
sebhelyet – mint a kommunisták 
„kínzóképességének” bizonyítéka-
it. 1967-ben létrehozta a The Voice 
of the Martyrs (VOM) nevű szerve-
zetet, a kommunista országokban 
folyó keresztényüldözés dokumen-
tálására. A filmben többnyire mind 
román színészek játszanak: a lel-
készt Emil Măndănac, feleségét pe-
dig Raluca Botez játssza. A filmet az 
Idea Film Distribution forgalmazza.

 
hírösszefogLaLó

Richard Wurmbrand életéről 
szóló film a romániai mozikban

fotó: bethLendi tamás

fotó: arctic uLtra




