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Nagybányát beválasztották az 
Európa Ifj úsági Fővárosa 2022 
öt döntőse közé. A máramarosi 
megyeszékhelyen európai szin-
ten skálázható modellt szeret-
nének létrehozni.

 » KRÓNIKA

B ejutott Nagybánya a 2022-es 
Európa Ifj úsági Fővárosa cím 
öt fi nalistája közé; a döntést 

az Európai Ifj úsági Fórum (Europe-
an Youth Forum) közölte honlapján. 
Nagybányán kívül az oroszországi 
Kazany, a lengyelországi Poznań, az 
albániai Tirana és a horvátországi 
Varasd jutott a fi náléba.

„Köszönettel tartozom a fi atalok-
nak. Ezt elsősorban ők valósították 
meg, mindarra alapozva, amilyen-
nek ők szeretnék ezt a várost. Azt az 
üzenetet közvetítjük, hogy Nagybá-
nyáról is indulhatnak olyan ifj úsági 
projektek és közpolitikák, amelyek 
akár európai szinten is relevánsak 
lehetnek – mondta Cătălin Che-
recheș, Nagybánya polgármestere. 
A pályázatot a Nagybánya – Romá-
nia Ifj úsági Fővárosa programme-
nedzsmentjében érintettek, vala-
mint a PONT Csoport szakértői és 
munkatársai állították össze.

Az Európa Ifj úsági Fővárosa címet 
egy-egy európai város érdemli ki 
egy éven keresztül, amely időszak-
ban lehetőségük nyílik bemutatni 
az ifj úsággal kapcsolatos gazdasági, 

kulturális, társadalmi és politikai 
fejlesztéseket sokoldalú program 
segítségével. Az Európa Ifj úsági Fő-
városa kezdeményezés a fi atalok ak-
tivizálásával kapcsolatos új ötletek, 
innovatív projektek életbe léptetését 
szorgalmazza, ugyanakkor mintát 
nyújt az ifj úságpolitikák folyamatos 
fejlesztéséhez más európai városok-
ban. Pályázata szerint a nagybányai 
önkormányzat legfontosabb ütő-
kártyája, hogy jelentős fejlesztések 
történtek a máramarosi megyeszék-

helyen a fi atalbarát város irányába. 
Nagybánya – amely jelenleg a Ro-
mánia ifj úsági fővárosa – befekte-
téseket eszközölt a fi atalok javára, 
bevonja őket, így az egyéves ifj úsági 
programnak máris társmenedzserei 
és résztvevői.

„Ez az eredmény mind a pályá-
zat és a mellékletek minőségének, 
mind az átfogó koncepciónak az 
elismerését jelenti. Lehetőséget 
kaptunk arra, hogy részletes pályá-
zatot fejlesszünk ki az Urban Youth 
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Európai „modell” lehet a fi atalbarát Nagybánya

Új erő. Az egyéves ifjúsági programnak máris társmenedzserei és résztvevői a nagybányai fi atalok

Circle (Városi Ifj úsági Kör) kon-
cepció köré, amely három elemre 
épül: fi atalok, város, fenntart-
hatóság. Európai szinten hozzá-
férhető modellt szeretnénk létre-
hozni, olyat, amely hasznos lehet 
bármely európai város számára, 
amely Nagybányához hasonló ki-
hívásokkal küzd” – vallják a pá-
lyázat koordinátorai.

A 2022-es Európa Ifj úsági Fővá-
rosa címre összesen tizenkét város 
pályázott, közöttük a magyaror-
szági Veszprém is. A következő 
szakaszban a döntőbe jutott öt 
városnak május 26-áig kell be-
nyújtania második fordulós pá-
lyázatát. A zsűri augusztus 7-ig 
visszajelzést nyújt, s annak alap-
ján feljavított pályázatot szeptem-
ber 22-ig lehet benyújtani. A zsűri 
előtti bemutató november 15-én 
lesz, a győztes várost november 
21-én jelentik be a franciaországi 
Amiens-ben, a 2020-as európai 
ifj úsági fővárosban.

Eddig a következő települések 
viselték az Európa Ifj úsági Fővá-
rosa címet: 2009 Rotterdam, Hol-
landia; 2010 Torinó, Olaszország; 
2011 Antwerpen, Belgium; 2012 
Brága, Portugália; 2013 Maribor, 
Szlovénia; 2014 Thesszaloniki, 
Görögország; 2015 Kolozsvár, Ro-
mánia; 2016 Ganja, Azerbajdzsán; 
2017 Várna, Bulgária; 2018 Casca-
is, Portugália; 2019 Újvidék, Szer-
bia; 2020 Amiens, Franciaország; 
2021, Klaipeda, Litvánia.

 » „Lehetőséget 
kaptunk arra, 
hogy részle-
tes pályázatot 
fejlesszünk ki az 
Urban Youth Circle 
koncepció köré, 
amely három 
elemre épül: 
fi atalok, város, 
fenntarthatóság.”

 » BEDE LAURA 

N égyállomásos erdélyi koncert-
körútra indul a magyarorszá-
gi Mörk zenekar. A turné első 

helyszíne a temesvári Refl ektor Ve-
nue, ahol ma este lép fel a banda, 
holnap pedig Kolozsváron, az Atelier 
Caféban. A marosvásárhelyi J’ai Bist-
rot-ban március 15-én, a szatmárné-
meti Gravel Roomban március 16-án 
koncerteznek.

A Mörk soul- és funkalapokra épülő 
zenét játszik, amely elgondolkodtató 
társadalmi, pszichológiai és hétköz-
napi témában íródott dalszövegekkel, 
improvizációval és más stíluselemek-
kel együtt egy különleges zenei él-
ményt nyújt a hallgatónak.

  A zenekar először barátok nappa-
lijában, mászóteremben és egyéb szo-
katlan helyszínen adott koncerteket, 
amelyeknek híre gyorsan elterjedt a 
budapesti undergroundban, így nem 
sok időnek kellett eltelnie, hogy szé-
lesebb közönség is megismerhesse az 
együttest. A Mörk sorban végigjárta a 
legnagyobb magyar klubokat és fesz-
tiválokat: A38 Hajó, Akvárium Klub, 
Budapest Park, Sziget, Volt, Művésze-
tek Völgye. A magyarországi helyszí-
neken kívül szerte a világban, számos 
nemzetközi eseményen is bemutat-
kozhattak már: a groningeni Euroso-
nic Noorderslagon, a hamburgi Re-
eperbahn Fesztiválon, a New York-i 
Mondón, a bécsi Waves Viennán, a 

Tallin Music Weeken vagy a poznani 
Spring Breaken is.

A 2018 október végén megjelent öt 
dalból álló EP, a The Death of Mōrk 
egy komorabb hangvételű zenei 
gyűjtemény, amelyben szó van halál-
ról, elmúlásról és a bennünk rejlő fé-

lelmekről. Az anyagot egy áprilisban 
megjelenő kislemez ellensúlyozza, 
amely inkább egy fesztelen érzelmi 
állapotot közvetít majd a hallgatóság 
felé The Resurrection of Mōrk cím-
mel. Ez a két ellenpólus áll össze egy 
nagylemezzé 2019 tavaszán.

Pszichedelikus soult játszik erdélyi színpadokon a Mörk

 » A Mörk soul- 
és funkalapokra 
épülő zenét 
játszik, amelynek 
dalszövege elgon-
dolkodtató.

Négy erdélyi városban lép színpadra a Mörk zenekar, amelynek tavasszal jelenik meg a nagylemeze

 » RÖVIDEN

Jogerős ítélet a bukaresti
metrós gyilkos ügyében
Életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték azt a nőt, aki 2017 végén, 
Bukarestben a metró alá lökött 
egy lányt, a halálát okozva, és 
egy másikat is ugyanezzel a 
módszerrel próbált megölni. Az 
ítélet jogerős. Az Agerpres hír-
ügynökség beszámolója szerint 
a bukaresti ítélőtábla fenntar-
totta a fővárosi törvényszék 
tavaly októberben kimondott 
elsőfokú ítéletét, amely 60 ezer 
euró erkölcsi kártérítés kifize-
tésére is kötelezi Magdalena 
Şerbant. A nő ellen minősített 
emberölés és emberölési kísérlet 
miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirat szerint 2017. december 
12-én a bukaresti Costin Georgi-
an megállóban a metrósínek felé 
lökött egy nőt azzal a nyilván-
való szándékkal, hogy az éppen 
közeledő szerelvény alá taszítsa, 
a fiatal nőnek azonban sikerült 
megszabadulnia. Ugyanazon 
a napon, pár órával később, a 
Dristor 1 metróállomás peronján 
egy másik nőt a metrósínekre 
lökött, majd miután áldozata 
megpróbált a peron szélébe 
kapaszkodva kimenekülni, fejbe 
rúgta, így az áldozatot elütötte a 
metró, és meghalt.
Egyébként Romániában ritká-
nak számít az életfogytiglani 
börtönbüntetés kiszabása.




