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Ismét versenybe szállhatnak 
az amatőr „viccgyártók” a 16. 
Erdélyi Humorfesztivál kereté-
ben, amelyet április 4–7. között 
szerveznek Kolozsváron.

 »  KRÓNIKA

Gazdag programkínálattal és 
az erdélyi amatőr humoris-
ták versenyével várják az 

érdeklődőket Kolozsváron április 
4–7. között. Az RMDSZ tizenhatodik 
alkalommal szervezi meg az Erdélyi 
Humorfesztivált György Botond és 
András Előd humoristákkal közö-
sen, akik a tegnapi sajtótájékoztatón 
számoltak be a kincses városbeli ren-
dezvényről. András Előd elmondta, 
ötperces, saját történetekkel jelent-
kezhetnek a humoristák a verseny@
humorfeszt.ro címen március 25. éj-
félig. Az előválogatók március 27-én 
Csíkszeredában, 28-án Nagyváradon 
és Kolozsváron, 30-án pedig Maros-
vásárhelyen zajlanak. A humorfesz-
tivál döntőjének győztese 2000 lejes 
díjban részesül. „Az idei versenyen 
különösen örülnénk annak, ha női 
produkciókat, valamint páros előa-
dásokat is láthatnánk a színpadon” 
– fogalmazott András Előd.

György Botond humorista a ver-
senyen való részvétel fontosságára 
hívta fel a fi gyelmet. „A humorfesz-
tivál versenyét kétévente rendezzük 
meg, és arra szeretnénk mindenkit 
bátorítani, hogy jelentkezzék, hiszen 
azok a humoristák, akik előző évek-

ben befutottak, ma már a rendezvény 
szervezésében tevékenykednek, ami 
elengedhetetlen. A megmérettetés 
döntőjébe három személy juthat to-
vább, azonban fenntartjuk annak a 
lehetőségét, hogy abban az esetben, 
ha mondjuk öt ember érdemli meg a 

TÖRTÉNETMONDÓ EST, SLAM POETRY VERSENY SZÍNESÍTI A KOLOZSVÁRON SZERVEZETT ERDÉLYI HUMORFESZTIVÁL PROGRAMJÁT

Megmérettetnek az amatőr mókamesterek

György Botond és András Előd ismertette a 16. Erdélyi Humorfesztivál újdonságait, részleteit

döntőben való szereplést, akkor ezt 
is biztosítani tudjuk” – részletezte a 
humorista.

Jánosi Zsolt, a fesztivál újdon-
sült főszervezője kifejtette, idén 
fontosnak tartották azt is, hogy a 
stand upon kívül az érdeklődök 
más alternatív programokon is 
részt vehessenek. „A megszokott 
stand up előadásokon kívül lehe-
tőség nyílik egy beszélgetésre is 
Könczey Elemér grafi kussal, vala-
mint Az együttélés etikája címmel 
szervezett esten alkalom adódik 
a személyes történetmondásra is, 
ahol a fellépők témába illő tárgyak 
bemutatásával érzékeltethetik az 
együttélés nyújtotta örömöket. 
Emellett, a humoros slam poetry
est sem marad el” – jelentette ki a 
főszervező. A történetmondó est-
re, valamint a humoros slam poe-
try versenyre a Nest Facebook- és 
Instagram-oldalán jelentkezhet-
nek az érdeklődők.

Az idei humorfesztiválon a 
Szomszédnéni Produkciós Iroda, 
Felméri Péter, Csenki Attila és 
Benk Dénes, Zsók Levente, András 
Előd és György Botond nevetteti 
meg a közönséget. A rendezvény 
teljes programja a fesztivál Face-
book-eseményén érhető el.

 » „Az idei ver-
senyen különösen 
örülnénk annak, 
ha női produkció-
kat is láthatnánk 
a színpadon.”

 » Öt család 
maszta meg Afrika 
legmagasabb 
hegycsúcsát.

 » SZÁSZ CS. EMESE

Nem feltétlenül a fi zikai erőnlét, 
hanem a pszichikai felkészült-

ség segít abban, hogy megmássz 
egy hegyet – állítják a Székelyek 
a magasban elnevezésű expedíció 
marosvásárhelyi tagjai, akik nem-
rég meghódították az 5985 méteres 
Kilimandzsárót. A tizenöt fős csapat 
nemrég tért haza a kelet-afrikai Tan-
zániából, és tegnap megosztotta él-
ményeit a sajtó képviselőivel.

A csoport vezetője, Kovács Zoltán 
Róbert volt az egyetlen a csapatból, 
aki tíz évvel ezelőtt már járt Afrika 
tetején. Akkor megígérte fi ának, hogy 
egyszer őt is magával viszi, ennek 
pedig most jött el az ideje: az apa-
fi ú páros nagyon gyorsan szerzett 
maga mellé még tizenhárom kaland-
vágyót. „A csapat tagjai között sze-
repelt tapasztalt alpinista, de olyan 
is, aki eddig még nem mászott ma-
gashegyet. Nagyon különleges volt a 
csapat összetétele, ugyanis tizenegy 
személy szülő-gyerek viszonyban van 
egymással. Összesen öt család volt 
fenn a hegyen, és ezenkívül négy ka-
landvágyó fi atalember, aki most nem 
hozta el a gyerekét, de majd elviszi 
egyszer” – fogalmazott Kovács Zol-
tán Róbert hegyimentő. Hozzátette, 
a hétnapos expedíció nem volt köny-
nyű, több nehézséggel szembesültek, 
mindenki küszködött a magashegyi 
betegséggel, előjött hasfájás, fejfájás, 
hányinger. Ennek ellenére senki sem 
adta fel, utolsó napig együtt mozgott 
a csapat, egyszerre ért fel a csúcsra, 
és közösen is jött le.

A Kilimandzsárón a felmenetre és 
lejövetelre összesen hét napja volt a 

csoportnak, tanzániai törvény, hogy 
a túrázókat több helyi ember is kí-
séri, a tizenöt fős csapatot például 
kötelezően 47 helyi ember kísér-
te, ebben benne volt a teherhordó, 
szakács, vízszűrő, idegenvezető, 
valamennyien hegyi szakértők. Ko-
vács Róbert elmondta, mindezekre 
igazából nem volt szükség, de Tan-
zániában ebből élnek meg nagyon 
sokan. A csapat amúgy mindennap 
fél hétkor kelt, naponta legkeve-
sebb hat kilométert tett meg, de 
volt, amikor 25 kilométert is. Volt 
olyan nap, hogy több ezer méter 
szintkülönbséget küzdöttek le, utol-
só nap például több mint 4000 mé-
tert, miután 4600 méterről indulva 
felmentek a csúcsra, majd még az-
nap le is ereszkedtek 3000 méterig. 
Az időjárás viszontagságait is bírni 
kellett, hiszen meneteltek 30 fokos 
melegben, de mínusz 10 fokban is, 
így a hegyi öltözet minden formáját 
magukkal kellett vinniük.

A legnehezebbnek az utolsó nap 
bizonyult, a csúcstámadás, amikor 
éjfélkor indultak el, reggel fél hétre 
értek a csúcsra. Az expedíció tagjai 
egyöntetűen állítják, itt jól jött a he-
lyi idegenvezető segítsége, aki vigyá-
zott a hidratálásra, de azt is tudta, 
hogy mikor szükséges a biztatás.

A csapat legfi atalabb tagja, 
György-Fazakas Tímea 17 éves. Kér-
désünkre elmondta, volt már he-
gyen egyszer-kétszer, de ez nagy 
kihívást jelentett számára. Hozzá 
hasonlóan hatalmas kihívásnak 
érezte a túrát a 18 éves Ács Eszter 
is. „Úgy indultam el, hogy a szelle-
mi erőléten múlik, mert a lábaim-
ban biztos voltam, hogy felvisznek. 

Ami a csúcsra felsegített, az tény-
leg csak az akarat” – fogalmazott 
a lány. Hozzátette, az utolsó másfél 
hónapban bakancsban, súlyzókkal 
teli hátizsákkal állt fel a futópadra, 

hogy készüljön a túrára. A csapatot 
a siker megerősítette, úgy gondol-
ják, nem ez volt az utolsó hegy, az 
utolsó expedíció, amelyre közösen 
mentek el.

Székelyek a Kilimandzsárón: az akarat és a kitartás visz fel a csúcsra

Az 5985 méteres Kilimandzsáró csúcsán a Székelyek a magasban expedíció marosvásárhelyi tagjai
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