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Erős rapvonal a Vibe Fesztiválon
Újabb fellépőket jelentett be a 
július 4–7. között, Marosvásárhe-
lyen rendezendő 3. Vibe Fesztivál. 
A Maros-parti zenei rendezvény 
résztvevői együtt bulizhatnak az 
X-Faktort megnyerő USNK kolozs-
vári rapperduóval. A szintén ezt a 
műfajt képviselő magyarországi 
AK26 formáció és Krúbi is színpadra 
lép, de a határon túlról érkezik a 
fesztiválra Ganxsta Zolee és a Kartel, 
a Sky Fanatic reggae együttes és a 
Drop The Cheese. A hazai vonalat 
erősíti továbbá két kézdivásárhelyi 
zenekar: a yesyes és az Ego Sum. A 
szervezők korábban már bejelentet-
tek pár nevet: Halott Pénz, Kowal-
sky meg a Vega, Wellhello, Belga, 
Saiid, ByeAlex és a Slepp, NB, Intim 
Torna Illegál és Kistehén.

„Éjszakai polgármester” 
Prágában
A cseh főváros önkormányzata Jan 
Sternet nevezte ki „éjszakai polgár-
mesternek”, aki munkatársaival, 
elsősorban a belváros és a városi 
rendőrség képviselőivel együtt 
a cseh főváros éjszakai életének 
a problémáival foglalkozik majd 
– közölte Hana Trestíková városi 
tanácsos. A sajtó szerint a lakos-
ságot leginkább a rendkívül zajos 
éjszakai élet, a bárok és a vendéglők 
körüli szakadatlan mozgás zavarja. 
Az éjszakai polgármester tisztségé-
nek bevezetése összhangban van az 
önkormányzat azon igyekezetével, 
hogy módosítsák a Prágáról mint 
olcsó szórakozási helyről kialakult 
képet. Prágát az utóbbi időben 
évente mintegy hétmillió turista ke-
reste fel, akik egy része elsősorban 
a belvárosi szórakozóhelyeken tölti 
éjszakája egy részét. 

Lezuhant egy orosz 
szuperszonikus bombázó
Kényszerleszállás közben lezuhant 
az orosz légierő egy Tu-22M3-as 
típusú bombázója Murmanszk 
megyében, a legénység két tagja 
életét vesztette – közölte tegnap 
az orosz védelmi minisztérium. 
A moszkvai katonai tárca szerint a 
gép két másik pilótáját kórházban 
kezelik. A repülőgép hóviharban 
próbálkozott meg a leszállással. 
A manőver közben a Tu-22M3-as 
a leszállópályához csapódott, és 
megsemmisült. A repülőgép lőszert 
nem szállított a minisztérium tájé-
koztatása szerint.

Nemi erőszakkal vádolják 
Chris Brownt
Chris Brown amerikai rappert és 
két másik embert őrizetbe vettek 
Párizsban azután, hogy egy nő 
nemi erőszakkal vádolta meg őket 
– közölte tegnap a helyi rendőrség. 
Brownt hétfőn vették őrizetbe nemi 
erőszak minősített esete és kábító-
szerrel való visszaélés vádjával, és 
még aznap kihallgatták. Az énekest 
jelenleg is fogva tartják. A nyomo-
zóknak még egy napjuk van arra, 
hogy döntsenek az elengedéséről, 
vagy vádiratot nyújtsanak be. A 
másik két letartóztatott egyike 
Brown testőre – közölte a párizsi 
rendőrség. Brown sajtósa, a Sony 
Music munkatársa egyelőre nem 
reagált a történtekre, és arra sem 
válaszolt, mit csinált a 29 éves 
zenész Párizsban. 

A medvékkel kapcsolatos tév-
hitek eloszlatása, valamint a 
helyes információk közvetítése 
az egyik célja a marosvásár-
helyi állatkert frissen indított 
Medvék hete elnevezésű 
projektjének.
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A MedvenapoZoo nevű egyna-
pos rendezvényt hagyomány-
szerűen a február 2-ai Gyer-

tyaszentelő Boldogasszony napján 
szervezik a marosvásárhelyi állat-
kertben. Az ehhez a naphoz kapcso-
lódó medvés időjóslás szerint, ha az 
állat nem látja meg az árnyékát, már 
vissza sem megy a barlangba, mert 
korán kitavaszodik. Ezt a napot a 
nagyvadaknak szokták szentelni az 
állatkertben, és olyan is volt, hogy 
két-három napig tartottak a temati-
kus programok, de a Medvék hete 
újdonság az állatkertben – mondta 
el érdeklődésünkre Halmágyi Ildi-
kó, az intézmény biológusa. „Most 
alapvetően iskolai csoportokat 
szólítunk meg, hogy jöjjenek med-
vés foglalkozásra, amelyeken tisz-
tázzuk, pontosítjuk a nagyvaddal 
kapcsolatos információkat, tévhite-
ket, tanulunk róla, majd készítünk 
valamilyen fi nomságot az állatkerti 
medvéinknek, és a gondozók segít-
ségével oda is adjuk” – részletezte a 
foglalkozások vezetője. Hozzátette, 
szükségesnek tartja az ismeretek 
bővítését, ugyanis nagyon sok az 

A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATKERT EGYHETES ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYT SZERVEZ DIÁKOKNAK

Eloszlatnák a medvés tévhiteket

A marosvásárhelyi állatkertben szervezett program során a gyerekek megismerkedhetnek a medvékkel

 » „Most alap-
vetően iskolai 
csoportokat szó-
lítunk meg, hogy 
jöjjenek medvés 
foglalkozásra, 
amelyeken tisz-
tázzuk a nagy-
vaddal kapcsola-
tos tévhiteket.”

úgynevezett városi legenda ezzel 
kapcsolatban. „Elég sok tévhit, fur-
csa információ kering a medvékkel 
kapcsolatban, például a mostani el-
szaporodásukat tekintve is, de arról 
is, hogy hogyan védekezzünk. Ezeket 
pontosítani kell” – vélte a biológus.

A Medvék hete program legin-
kább az alsó tagozatosoknak szól. 
A tevékenységek január 28. és feb-
ruár 8. között zajlanak majd, de 
a szervezett csoportoknak 25-éig 
be kell jelentkezniük a 0746-799 

057-es telefonszámon. Egyébként 
az állatkertben jelenleg nyolc medve 
él, a legidősebb Kokó, az anyamed-
ve 2003-ban született, neki van négy 
kölyke, ezek közül három már fel-
nőtt medve. Van két példány, amely 
a tordai állatkertből érkezett Maros-
vásárhelyre, és a legkisebb, Ursula 
január 31-én tölti az egy évet, ő az 
anyjával a régi medvekifutóban 
van, az újban pedig a többi hat 
medvét tekinthetik meg az állatkert 
látogatói.
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Nem szerepel magyar alkotás az 
Oscar-díjra jelölt fi lmek között 

– közölte tegnap az Amerikai Filma-
kadémia, amely a legtöbb – szám 

szerint tíz – díjra jelölte Yorgos Lant-
himos A kedvenc, valamint Alfonsó 
Cuarón Roma című fi lmjét. A Lady 
Gaga főszereplésével készült Csillag 
születik nyolc, míg a Christian Bale 
főszereplésével készült Alelnök 8-8 

kategóriában indul a legnagyobb 
fi lmszakmai elismerésekért a 91. Os-
car-gálán. Hét (főként technikai) ka-
tegóriában jelölték még Oscar-díjra 
a Fekete Párducot, hat jelölést sike-
rült szereznie Spike Lee Csuklyások: 
BlacKkKlansman című fi lmjének, míg 
öt jelölést zsebelt be a Queen éneke-
séről, Freddie Mercuryról készült 
életrajzi fi lm, a Bohém Rapszódia. 
Szintén öt jelölést kapott Peter Farelly 
Zöld könyv című alkotása. A felsorolt 
mozik mindegyikét díjra jelölték a 
legjobb fi lm kategóriában.

A legjobb színésznő kategóriában 
Lady Gaga, Glenn Close, Melissa 
McCarthy, Olivia Colman, valamint 
Yalitza Aparicio kapott jelölést, míg 
a legjobb férfi  színész díjára Bradley 
Cooper, Christian Bale, Rami Malek, 
Viggo Mortensen és Willem Dafoe 
esélyesek.

A legjobb rendező idén Adam Mc-
Kay, Alfonso Cuarón, Pawel Pawli-
kowski, Spike Lee, és Yorgos Lanthi-
mos ötöséből fog kikerülni.

A női mellékszereplő kategóriában 
Amy Adams, Emma Stone, Marina de 
Tavira, Rachel Weisz és Regina King 
versenyez, míg a férfi  mellékszereplők 
mezőnyében Adam Driver, Mahersha-
la Ali, Richard E. Grant, Sam Elliott 
és Sam Rockwell között fog eldőlni a 
verseny a február 25-én (nálunk 26-án 
hajnalban) rendezendő Oscar-gálán.

Idén nem díjazzák Oscarral a magyar fi lmeket
 » Az Amerikai 

Filmakadémia 
a legtöbb díjra 
jelölte A kedvenc 
és a Roma című 
fi lmet.

A Lady Gaga és Bradley Cooper főszereplésével készült Csillag születik is esélyes a legjobb fi lm díjára 




