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540065 Marosvásárhely,
Borsos Tamás utca 11. szám. 

Telefon: 0265-260 170

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Vásárhelyi Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0265–260 170-et tárcsázza, és 
bemondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.
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1 hónap – 25 lej
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6 hónap – 140 lej

12 hónap – 280 lej

A szervezők összesítése 
alapján egészen pontosan 
33 870-en Vibe-oltak idén 

Marosvásárhelyen, Erdély legszí-
nesebb diáktalálkozóján. Ez na-
ponta mintegy kétezerrel több 
résztvevőt jelent a tavalyhoz ké-
pest, amikor végül összesen 24 
ezer fesztiválozóval zárták a ren-
dezvényt. Rés Konrád Gergely 
fesztiváligazgató a Vásárhelyi Hír-
lapnak elmondta, ők azt a célt tűz-
ték ki, hogy elérjék a 30 ezres láto-
gatottságot, ez a rendezvény utol-
só két napjának időjárása ellenére 
sikerült, sőt meg is haladták a ter-
vezett számokat.

Pénteken voltak a legtöbben

A kaput péntek este lépték át 
a legtöbben, ekkor ugyanis nem 
csak az időjárás kedvezett a fesz-
tiválozóknak, nagyon sokan vár-
ták már, hogy együtt vibráljanak 
a Wellhelloval és a nap többi elő-
adójával. Több ezren énekeltek 
és táncoltak együtt Fluorral és 
Diazzal a hangulatos, naplemen-
tés koncerten. Ezután az angliai 
Dub Pistols Sound System foglalta 
el a Magenta Stage-et, majd a sa-

ját bulijuk után váratlanul beug-
rottak a szintén brit Sigma elekt-
ronikus zenei producer Blue Aré-
nás szettjére is.

A fesztiválozók összetételét te-
kintve a főszervező elmondta, 
hogy csak ezután fogják az ada-
tokat összesíteni, de úgy tűnik to-
vábbra is Maros és Kolozs megyé-
ből érkezik a legtöbb fesztiválo-
zó, s utána a Hargita és Kovászna 
megyei diákok képviseltetik ma-
gukat leginkább. Kérdésünkre el-
árulta, a Parti Aréna programjá-
val esténként valamennyire a ro-
mán közönséget is elérték, de ezt 
amúgy sem tekintették elsődle-
ges céljuknak. „Mi azt a célt tűz-
tük ki, hogy a rendezvény az er-

délyi magyar diákok találkozó-
pontja legyen. Nemcsak mara-
dandó élményekkel tértek haza 
a Vibe-ról hétfő reggel a részt-
vevők, hanem új barátságokkal, 
kapcsolatokkal is, számunkra ez 
a legfontosabb” – mutatott rá Rés 
Konrád Gergely.

A fesztiválidentitás erősítése 
továbbra is cél

A fesztiváligazgató elárulta, 
hogy az idei Vibe Fesztivál nagy 
előnyének tartja, hogy sikerült a 
tavalyi felvetésekre reagálni, eze-
ket megvalósítani. „A tavalyi reak-
ciók hatására sikerült erősítenünk 
a fesztivál identitását, újragondol-

tuk a bejárati övezetet, fesztivál-
bútorzatot építettünk, új helyszí-
nekkel, nappali programokkal, va-
lamint zenei kínálattal is szintet 
léptünk a tavalyhoz képest. Igazá-
ból még a részleteken lehetne dol-
gozni, ezt tervezzük is jövőre, de 
mindenki nagyon értékelte amúgy 
a kiépített fesztiválhelyszínt, idén 
pedig kaptunk még egy-két javas-
latot vendéglátás terén a résztve-
vőktől” – mondta Rés Konrád Ger-
gely. Hozzátette: jövőre is biztosan 
lesz Vibe Fesztivál Marosvásárhe-
lyen, amelynek az alapjait az el-
következő hetekben már szeret-
nék leszögezni.
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Idén is Maros és Kolozs megyéből érkezett a legtöbb fesztiválozó

Résztvevői rekord a Vibe-on

Összesen csaknem 34 ezren fordultak meg a rendezvényen

Csaknem tízezerrel 

többen buliztak a Ma-

ros-parton idén, mint a 

múlt évben, a második 

Vibe Fesztivált így részt-

vevői rekorddal zárhat-

ták a szervezők. Össze-

sen csaknem 34 ezren 

fordultak meg a rendez-

vényen, ezzel pedig tel-

jesült a szervezők célki-

tűzése is.

A csíkkarcfalvi születésű Bara-
bási Albert László, világhírű tudós 
lesz a Teleki Téka Beszélő köny-
vek-estjeinek következő vendé-
ge. A sorozat meghívottjaival idén 
a másként gondolkodás különbö-
ző válfajait veszi számba Lázok 
Klára főkönyvtáros, és azt, hogy 
egyes korok különböző közössé-
gei hogyan receptálták ezt. Júli-
us 21-én, szombaton 19 órától Ba-
rabási Albert Lászlóval próbálnak 
meg másként gondolkodni a Tele-
ki Téka udvarán, régmúlt korok-
ról, történelemről, hálózatokról, 
történelem- és hálózatkutatásról, 
és arról, hogy mindezek a szálak 
hogyan kapcsolódnak-kapcsolód-
hatnak össze a Teleki Tékában.

A világhírű tudós bukaresti, 
majd budapesti tanulmányai után 

Bostonban doktorált. 1994 óta 
Amerikában él, akkor az IBM-nél 
kezdett el foglalkozni hálózatku-
tatással, majd az Indiana állam-
beli Notre Dame Egyetem pro-
fesszora volt 2007-ig. 2003-ban a 
Wired az év tudósának válasz-
totta, miután megírta hálózatel-
méleti kutatásait Behálózva című 
könyvében. A közérthető nyelven 
írt tudományos-ismeretterjesztő 
könyv óriási sikert aratott. Bara-
bási utána az emberi mozgás di-
namikáját és az emberi viselke-
dés megjósolhatóságát kutatta, 
erről írt könyvet Villanások cím-
mel. Jelenleg Bostonban dolgozik 
a Northeastern Egyetemen és a 
Harvardon, illetve a Northeastern 
Egyetem Komplex Hálózati Kuta-
tóközpontjának vezetője. 

Világhírű tudós a Teleki Téka vendége Csütörtökön 19 órakor a Vár-
templomban tartanak orgona-
hangversenyt. Molnár Tünde 
Klassmeyer Ernst orgonáján 
Bach-, Pachelbel-, Liszt-, Csíky 
Boldizsár-műveket játszik.

Szombaton 18 órakor A kor-
társ zene napja című rendez-
vényre kerül sor a mikházi 
Csűrszínházban. Fellép a ma-
rosvásárhelyi Rocksuli. Jegy-
váltás a helyszínen.

A Luiza Zan Trio együttes kon-
certezik szombaton 19 órakor 
a marosvásárhelyi vár Sza-
bók bástyája előtti amfiteát-
rumban. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a koncertet a B épü-
letben tartják meg. A belépés 
díjtalan.

Hova menjünk?

FOTÓ: FACEBOOK/VIBE FESZTIVÁL

Barabási Albert László




