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JÓTÉKONYSÁGI CÉLÚ KONCERTSOROZATRA INDUL MÁGA ZOLTÁN ÉS A PRIMARIUS KAMARAZENEKAR

Hegedűvarázs erdélyi templomokban

Mága Zoltán és a Primarius kamarazenekar két alkalommal is fellép a nagyvárad-olaszi templomban

Mága Zoltán hegedűművész, 
a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjével kitüntetett, 
Prima Primissima díjas magyar 
zenész és a budapesti Primari-
us kamarazenekar Erdély hat 
városában koncertezik március 
16–21. között.

 » BEDE LAURA

Erdélyi templomokban ad kon-
certet márciusban Mága Zoltán 
Prima Primissima díjas magyar 

hegedűművész és a budapesti Pri-
marius kamarazenekar – a fellépé-
sek bevételét jótékony célra fordít-
ják. A Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjével kitüntetett mű-
vész az RMDSZ nőszervezete kezde-
ményezésére indul erdélyi turnéra, 
amelynek első állomása a szatmár-
németi református Láncos templom 
lesz, ahol március 16-án 17 órától lép 
fel. Másnap két alkalommal koncer-
tezik a nagyvárad-olaszi református 
templomban, 16 és 19 órától. Március 
18-án 19 órától a kolozsvári Kétágú 
templomban játszik, 19-én 17 órától 
pedig Zilahon, a belvárosi reformá-
tus templomban. A turné következő 
állomása Déva lesz, ahol március 20-
án 18 órától a református templom-
ban koncertezik, majd 21-én 18-tól 
Marosvásárhelyen, a Szent Kozma és 
Damján nevét viselő, Tudor negyed-

beli római katolikus templomban fe-
jezi be jótékonysági fellépéseit.

Egyébként Mága Zoltán erdélyi jó-
tékonysági koncertjeire tavaly márci-
usban több mint 15 ezren látogattak 
el, és több mint 10 millió forint (mint-
egy 150 ezer lej) adományt sikerült 
gyűjteni.

Mága Zoltán 2009 augusztusában 
XVI. Benedek pápa elismerését is 
kiváltó jótékonysági koncertsoroza-
tot indított útjára a magyarországi 

Szent István-bazilikából 100 temp-
lomi koncert címmel. Egyedülálló 
kezdeményezésével a hegedűmű-
vész célja az volt, hogy az összefo-
gás jegyében a koncertsorozattal 
és a köré felépített programmal se-
gítséget nyújtson hátrányos hely-
zetű és bajba jutott embertársai-
nak hazájában és a határokon túl 
egyaránt. Az erdélyi turnék a 100 
templomi koncert rendezvénysoro-
zat keretében zajlanak.

 » Mága Zoltán 
erdélyi, jóté-
konysági kon-
certjein tavaly 
márciusban több 
mint 10 millió 
forint adományt 
sikerült gyűjteni.
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 » B. L. J.

Az ázsiai óriás lódarázs egy új alfajá-
ra bukkantak rá Kínában, amely-

nek példányai a világ legnagyobb ló-
darazsai lehetnek – vélik a felfedező 
tudósok. A 9,35 centiméter szárnyfesz-
távolságú lódarazsat a kínai Jünnan 
tartományban, a mianmari határ men-
tén fedezték fel. A dolgozó darázs tes-
tének hossza 6 centiméteres, a kaptá-
rának belső átmérője eléri a két métert. 
A szakembereknek sikerült mintegy 
száz példányt begyűjteni a szokatlanul 
nagy ázsiai óriás lódarázsból (Vespa 
mandarina).

A tudósok úgy vélik, a faj király-
nője még nagyobb lehet. Csao Li, a 
nyugat-kínai Szecsuán tartomány ro-

varmúzeumának kurátora elmondta, 
feltehetőleg a lódarázs egy új alfajára 
bukkantak a természettudósok. Hoz-
zátette, a lódarázs a világ egyik leg-
veszélyesebb rovarja, fullánkja 6,35 
mm hosszú. Mérge súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. A lódarazsaknak 
22 faját, több mint 5000 alfaját isme-
rik a kutatók. Az eddig talált legna-
gyobb lódarázs szárnyfesztávolsága 
7,6 cm volt.

Brit tudósok korábban rádiójelek 
segítségével kutatták fel az ázsiai lóda-
razsak fészkét, akik szerint módszerük 
áttörést jelent az invazív faj nagy-bri-
tanniai terjedése elleni harcban. 
A Kyoto Gakuen Egyetem kutatója és 
csapata szerint a méhek megfullaszt-
ják a rájuk támadó lódarazsakat.

Lódarázsrekord Kínában?

 » A rendezvény-
sorozat kezdő 
lökést adhat azok 
számára, akik 
eddigi karrierjük 
során már bizo-
nyították a nagy-
színpadérettségü-
ket, megalapozták 
a jövőjüket, csak a 
nagy áttörés lehe-
tőségére várnak.

 » KRÓNIKA

A kolozsvári USNK rapperduó is 
részt vesz a Nagy-Szín-Pad! el-

nevezésű magyarországi tehetség-
mutatóban. A résztvevők meghívást 
kapnak többek között a Szigetre, a 
VOLT-ra, a Strandra, a Mol Nagyon 
Balaton eseményeire és a Campusra, 
a győztes pedig a fesztiválok nagy-
színpadán koncertezhet. A Nagy-
Szín-Pad! elődöntői május 8 és 11-e 
között lesznek, a döntő május 16-án, 
a helyszín a budapesti Akvárium 
Klub. A koncerteket az M2 Petőfi  Tv 
élőben közvetíti – közölték a szer-
vezők tegnap az MTI-vel. Mint írták, 
a Nagy-Szín-Pad! meghívásos ala-
pon működik; nem tehetségkutató, 
hanem tehetségmutató, amelyben 
olyan előadók és zenekarok vesznek 
részt, akik és amelyek klubszinten 
már jelentős népszerűségre tettek 
szert. A rendezvénysorozat kezdőlö-
kést adhat azok számára, akik eddigi 
karrierjük során már bizonyították a 
nagyszínpadérettségüket, megala-
pozták a jövőjüket, csak a nagy áttö-
rés lehetőségére várnak.

„A Nagy-Szín-Pad! hitelességét 
mutatja, hogy eddigi éveiben olyan 
előadók és zenekarok szerepeltek 
benne, akik és amelyek ma már aré-
nákat töltenek meg, és a fesztiválok 
nagyszínpadán, főműsoridőben 
játszanak” – áll a kommünikében. 
Ezek közé az előadók közé tartozik a 
Halott Pénz, a Margaret Island, a Ho-

A Nagy-Szín-Pad!-ban rappel a USNK

Méretes. A 9,35 centiméter szárnyfesztávolságú lódarazsat Kínában fedezték fel

neybeast, a Lóci Játszik vagy az Apey 
& the Pea. Az első Nagy-Szín-Pad!-ot 
2014-ben a Mary Popkids nyerte, a 
következő években az Ocho Macho, 
a Bohemian Betyars és a Lóci Játszik 
győzött, tavaly az Apey & the Pea.

Lobenwein Norbert, a Nagy-Szín-
Pad! alapítója kiemelte: a mezőny 
idén is színes és erős. A résztvevők 
között akad tehetséges énekesnő, 
tehetségkutató-győztes rapcsapat, 
nagy rajongótáborral rendelkező 
együttes, a YouTube-on nézettségi 
rekordokat döntögető trió és évek óta 
dolgozó rockzenekar is.

Május 8-án a Follow the Flow és 
KosziJanka, 9-én a Nomad és a New 
Level Empire, 10-én a Useme és a Sto-
len Beat, 11-én a USNK (képünkön) és 
a Bluebay Foxes lép színpadra az elő-
döntők során. A tehetségmutató elő-
döntőit és a május 16-i döntőt az M2 
esti műsorsávjában 22 óra 5 perctől 
láthatják a nézők.

Jazzverseny és
fesztivál Vásárhelyen

Immár tizenegyedik alkalommal 
rendezik meg Marosvásárhelyen 

a nemzetközi ifj úsági jazzversenyt 
és fesztivált április 10-től 13-ig. 
„A versenyre zenei tanulmányokat 
folytató egyetemistákat, főiskoláso-
kat és középiskolásokat várunk. Há-
rom kategóriában osztunk díjakat: 
a legjobb zenekarnak, a legjobb 
énekesnek és a legjobb hangszeres 
előadónak, emellett különdíjak is 
vannak” – mondta Demeter József 
fesztiváligazgató az M1 aktuális 
csatorna műsorában. A verseny és a 
koncertek helyszíne a marosvásár-
helyi Jazz & Blues Club.

Sárik Péter zongoraművész, zene-
szerző, a rendezvény zenei mentora 
arról beszélt, hogy az idei közre-
működők között mások mellett ír, 
román, holland, magyar zenészek 
is lesznek. A verseny nemzetközi 
zsűrijében Gyárfás István jazzgitá-
ros is helyet kapott. „A díjazottak 
között összesen háromezer euró 
jutalmat oszt ki a zsűri. Március 
17-ig lehet jelentkezni a versenyre 
egy jazzfelvétellel, a felső korhatár 
30 év, és egyre nagyobb szám-
ban mutatja meg tudását a 14–16 
éves korosztály is. A versenyben 
nyolc kötelező számból egyet kell 
bemutatni, jazzt kell improvizálni” 
– fejtette ki Sárik Péter. A fesztivál 
mindennap mesterkurzusokkal in-
dul, délután zajlanak a versenyek, 
utána értékel a zsűri, este koncer-
tek, majd jam session, örömzene 
következik. A versenybe bejutó 
fi atalok teljes ellátásban részesül-
nek, csak az utazást kell fi zetniük. 
(Hírösszefoglaló)




