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Fergeteges koncerteket lát-
hatott-hallhatott a hétvégén 
a Kolozsvári Magyar Napok 
népes közönsége: többek közt a 
Neoton Família Sztárjai, Ákos, 
a Quimby, valamint Ferenczi 
György és a Rackajam fellépése 
örvendeztette meg a nagyérde-
műt a kincses város főterén.

 » KRÓNIKA

S zűkösnek bizonyult a kincses 
város főtere a Kolozsvári Ma-
gyar Napok hétvégi esti kon-

certjein. A rendezvénysorozatot a 
tervek szerint tegnap este Zorán zár-
ta, a népszerű előadó fellépését Boj-
torján-koncert előzte meg. Szomba-
ton este egy tűt sem lehetett volna 
leejteni a Neoton Família Sztárjai 
koncertjén: a tömeg a Főteret övező 
utcákban is ott hömpölygött, hogy 
hallhassa-láthassa a hetvenes–
nyolcvanas évek popikonjait. Bár 
két szám között tévesen hangzott el 
a helyszín, és a nagyváradi közön-
séghez szólt az együttes egyik tagja, 
az olyan népszerű slágerek, mint a 
Don Quijote, a Pago-pago vagy a 
Holnap hajnalig megörvendeztet-
ték a közönséget. Fergeteges kon-
certet adott a legnépszerűbb ma-

gyar férfi  énekesnek számító Ákos 
is pénteken este. A Kossuth-díjas 
magyar dalszerző, zeneszerző, köl-
tő, énekes-előadóművész – 2016 
után – második alkalommal lépett 
a kincses város Főterének nagy-
színpadára. A napokban Petőfi  Ze-

nei Díjban, az év férfi  előadójának 
járó elismerésben részesült Ákos 
számos új, valamint természetesen 
korábbi, immár klasszikusnak szá-
mító szerzeményét (Örvény, Ilyenek 
voltunk) eljátszotta a kolozsvá-
ri Főteret megtöltő közönségnek. 

KATARTIKUS ÉLMÉNYNEK SZÁMÍTÓ KONCERTEKNEK ÖRÜLHETETT A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK KÖZÖNSÉGE A HÉTVÉGÉN

„Őrületes tömeg” bulizott a Főtéren

Ákos és zenésztársai koncertszelfi je a Kolozsvári Magyar Napok közönségével  

Immár ötvenöt éves a vásárhelyi állatkert, amely ünnepélyes keretek közt jubilált a hétvégén
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Emellett ugyanakkor felcsendült 
az énekes egykori popegyüttese, 
a Bonanza Banzai számos slá-
gere is. Ákos közösségi oldalán 
is megemlékezett a kolozsvári 
fellépésről, megemlítve, hogy ze-
nésztársaival három év után játsz-
hattak újra a Szent Mihály-temp-
lom tövében. „Katartikus élmény 
volt! Őrületes tömeg, fantasztikus 
hangulat. Aki ott volt, tudja. Kö-
szönjük!” – olvasható a popikon 
Facebook-oldalán. Kovács Ákos 
ebben az évben nem először, és 
nem is utoljára lép fel Erdélyben. 
Idei turnéja keretében július 27-én 
Tusnádfürdőn koncertezett a Tus-
ványoson, vasárnap este pedig 
Szatmárnémetiben szórakoztatja 
a popzene rajongóit a Partiumi 
Magyar Napokon. Csütörtök este 
a Kiss Tibor vezette Quimby ze-
néjére bulizhatott a magyar na-
pok közönsége, őket megelőzően 
felejthetetlen koncertélményben 
volt része a minőségi zene szerel-
meseinek, a virtuóz muzsikusok 
rajongóinak: Ferenczi György, a 
világ egyik legújítóbb szellemű 
szájharmonikása és zenekara, a 
Rackajam együtt muzsikált a Ma-
gyarország Érdemes Művésze dí-
jas, illetve Liszt Ferenc-díjas Pál 
István „Szalonna” prímással és 
bandájával.

 » „Katartikus 
élmény volt! 
Őrületes tömeg, 
fantasztikus 
hangulat. Aki 
ott volt, tudja. 
Köszönjük!”

 » SIMON VIRÁG

Meghatódva fogadták a hét vé-
gén a látogatókat a marosvá-

sárhelyi állatkertben a több tíz éve 
ott dolgozók, és örömmel adtak át 
mindenkinek egy kisebb, fából ké-
szült jelvényt, amely azt hirdette: 55 
éves a marosvásárhelyi állatkert. Az 
intézmény születésnapjának nem-
csak a városlakók és más megyék-
ből, a vakáció napjait kihasználók 
örvendtek, hanem az alkalmazottak 
is, hiszen az elmúlt harminc évben 
egyszer sem emlékezett meg senki 
arról, hogy az ország legnagyobb ál-
latkertje is „öregszik”.

A látogatók pénteken már a kora 
délelőtti órákban ellepték a 40 hek-
táros állatkertet. Mint Pavel Dumitru, 
az létesítmény jelenlegi igazgatója 
elmondta, a születésnapra készült el 
a gyűrűs farkú makik kinti kifutója, 
így a látogatók a fák hegyén ugrán-
dozó majmokat is megcsodálhattak. 
Az eddig bezárt állatoknak olyan kis 
szigetet alakítottak ki, amelynek kö-
zepén magasabb és alacsonyabb fák 
vannak, s amelyet víz vesz körbe. Mi-
vel a makik nem tudnak úszni, ezért a 
szigetet csak a ketrechez vezető be és 
kijáraton hagyják el. Pavel Dumitrutól 
megtudtuk, hogy idén is nagyon nép-
szerű volt a marosvásárhelyi állatkert, 
különösen sok gyerek érkezett Maros-
vásárhelyre az iskola másként prog-
ram keretében. A látogatók száma 
tavaly elérte a 45 ezret. Az állatkert 
születésnapjára érkező polgármester, 
Dorin Florea  elmondta,  megpróbál-
nak a tanácsosok által megszavazott 

szűkös keretek között odafi gyelni az 
állatkert fejlesztésére is. A városveze-
tő arról is beszélt, hogy egy botanikus 
kerthez hasonló parkot is szerettek 
volna létrehozni a közelben, de erre 
egyelőre nincs anyagi kerete a vá-
rosnak. Nem mulasztotta el felem-
legetni, hogy szerinte az RMDSZ-es 
önkormányzati képviselők nem a vá-
ros érdekeit képviselik, s nem szavaz-
ták meg a zavartalan működéséhez 
szükséges összegeket. Az állatkert  
születésnapjára eljöttek az egykori 

alkalmazottak, de más állatkertek 
képviselői is, hogy együtt ünnepelje-
nek a helybéliekkel. Megnyitották az 
Állatkerti pillanatképek című kiállí-
tást, amely a látogatók által készített 
fényképekből állt össze. Az 55 éve 
működő létesítményben jelenleg 800 
állatot gondoznak. Ha rákeresünk az 
állatkert Facebook-oldalára, megis-
merhetjük azokat az alkalmazottakat, 
akik több mint 30 éve dolgoznak itt, 
de a legfi atalabbakat is, akik nemrég 
csatlakoztak a csapathoz.

Jubileumát ünnepelte a marosvásárhelyi állatkert
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Újabb csúcsra indul
a váradi Varga Csaba

Ú jabb nyolcezres csúcsok meg-
hódítására indulnak magyar 

hegymászók: a nagyváradi Varga 
Csaba a Dhaulagiri-csúcsra készül, 
míg Lengyel Ferenc a korábban terve-
zett Sisapangma helyett a Manaszlu 
meghódítására indul szeptember 
elején oxigénpalack és magashegyi 
teherhordók nélkül – közölte Bíró 
Dániel, a Kalifa Alpin Csapat kom-
munikációs menedzsere az MTI-vel. 
Az eredeti tervek szerint ősszel csak 
Lengyel Ferenc indult volna nyolcez-
res expedícióra a csapat tagjai közül, 
de Varga Csaba a Hidden Peak júliusi 
megmászása után döntött úgy, hogy 
még egy hegycsúcs megmászásával 
próbálkoznak. A Nepálban fekvő 
8167 méteres Dhaulagiri a világ 
hetedik legmagasabb hegycsúcsa, 
amelyet a magyarok közül eddig csak 
Erőss Zsoltnak (1968–2013) sikerült 
megmásznia még 2006-ban. Ha 
sikerrel jár, ez lesz Varga Csaba 5. 
nyolcezrese. A közlemény idézi Varga 
Csabát, aki elmondta: „úgy érzem, 
jól sikerült a felkészülésem, a Hidden 
Peaket mostoha körülmények között 
is sikerült megmászni és maradtak 
tartalékaim”. Az eredeti tervek sze-
rint Lengyel Ferenc a 8027 méteres 
Sisapangmára indult volna, de a 
kínai hatóságok őszre senkinek nem 
adnak mászóengedélyt. A hegymászó 
ezért úgy döntött, hogy a Manaszlut 
szeretné meghódítani. A szintén 
Nepálban található 8156 méter magas 
csúcs a nyolcadik legmagasabb a vi-
lágon. Mindkét hegymászó az elmúlt 
napokban a Fogarasi-havasokban 
edzett. (Krónika)




