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Magyarországi és erdélyi 
előadók fellépése, számos kul-
turális és szórakoztató esemény 
várja az immár harmincadik 
alkalommal szervezendő kéz-
divásárhelyi Őszi Sokadalom 
résztvevőit. A háromszéki város 
ünnepe holnap kezdődik és 
vasárnapig tart.

 » KISS JUDIT 

K ezdődik holnap Kézdivásár-
hely hagyományos városün-
nepe, az Őszi Sokadalom: a 

jubiláló, 30. kiadás vasárnapig tartó 
programjai közt kulturális, szórakoz-
tató, gasztronómiai események sze-
repelnek. A Bagossy Brothers Com-
pany, a Moby Dick, Király Linda és 
Király Viktor zenekaros verzióban, a 
Children of Distance, a yesyes, vala-
mint helyi zenekarok, Demeter Eli és 
barátai a Pink Floyd magyarul pro-
jekttel, a 4S Street és a Titán zenekar 
erősítik a városnapok fellépőinek 
listáját. A nagyszínpados koncertek 
mellett borudvar, termékvásár, ut-
cazene és gyermekváros is várja az 
érdeklődőket. Számos kísérőprog-
ram közül válogathatnak mindazok, 
akik kilátogatnak a városünnepre. 
Az előző évekhez hasonlóan a helyi 
múzeum és a könyvtár is saját prog-
ramokkal kapcsolódik be a sokadal-
mi forgatagba, az élő zene kedvelőit 
utcazene, az elektronikus műfajok 
iránt rajongókat pedig éjszakába 
nyúló bulik várják. Az Incze László 
Céhtörténeti Múzeum kiállítótermé-

ben augusztus 30-án, pénteken 18 
órától kerül sor Vajna László K. fes-
tőművész egyéni kiállításának meg-
nyitójára. A tárlatot megnyitja dr. 
Deák Ferenc műkritikus, házigazda 
dr. Dimény Attila múzeumvezető. A 
múzeum ugyanakkor a kézdivásár-
helyi református temető kulturális 
örökségét bemutató sétára várja az 
érdeklődőket. A Báró Wesselényi 
Miklós Városi Könyvtár csütörtö-
kön nyitja a programok sorát, 18 
órától Vántsa Judit főkönyvtáros a 
meseolvasás szövegértésre gyako-
rolt hatását mutatja be. Pénteken a 
gyógyszirupok, tinktúrák, teák ké-
szítéséről tartanak előadást. A fel-
nőtteknek szóló előadások mellett 
természetesen a kisebbekre is gon-
doltak a szervezők. Csütörtökön és 
pénteken 10–12 óra között gyermek-
foglalkozásokkal várják a kicsiket. 
Szombaton pedig 10, 11 és 12 órai 
kezdettel papírszínházi előadásokat 
tekinthetnek meg. Az Őszi Sokada-
lom vásári forgatagát idén is utcaze-
ne teszi hangulatosabbá. Az élő zene 
varázsa évről-évre számos érdeklő-
dőt késztet hosszabb-rövidebb meg-
állásra a főtéri korzózás közben, a jó 
hangulatot ezúttal is külföldi, hazai 
és helyi formációk alapozzák meg. 
Szombaton és vasárnap 15 órai kez-
dettel a Csapa, a moldovai Dandies, 
a Southernman Robbie, a Bumeráng 
R.T., a Hit Factory, a MiniSnaps és 
a The Crazy Plumbers zenekarokat 
hallgathatja meg a közönség a Viga-
dó előtti téren. Az Őszi Sokadalom 
városnapok immár 30. évfordulóját 
ünnepli, 1990-ben volt az első olyan 
közösségi ünnep Kézdivásárhelyen, 

amelynek városnapok jellege volt. 
Nemcsak erre az alkalomra, de en-
nek apropóján is, a Vigadó Művelő-
dési Ház újragondolta, kibővítette 
nagysikerű „Eredj, ha tudsz!” című 
egyéni produkcióját, és ennek nagy-
színpadi adaptációjával nyitja meg a 
jubileumi városnapokat. Az előadás 
új műfajt teremt, rendezője, Lung 
László Zsolt a slow musical kategó-
riába sorolja. Az előadásban helyi 
tehetségek kapnak helyet, akik ezút-
tal nem csak a kulturális intézmény 
keretei között mutathatják meg te-
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Kezdődik a céhes város Őszi Sokadalma

A kézdivásárhelyi Demeter Eli és barátai Pink Floyd-dalokat adnak elő magyarul az Őszi Sokadalmon
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hetségüket. A produkció augusz-
tus 29-én, csütörtökön 21 órától 
tekinthető meg. Az Őszi Sokada-
lom vásárnyitóját péntek délután 
16.30-tól tartják: a Tanulók Klubja 
mazsorettcsoportjai és fúvósze-
nekara, valamint a galaci Valurile 
Dunării fúvószenekar közösen lép 
fel. Idén sem marad el a korhű 
korzózás, azaz a XIX. századi vá-
sári korkép, a Vigadó Művelődési 
Ház is színpadi programot kínál, 
amelynek keretében A Nő című 
produkciót láthatja a nagyérdemű.

 » A jubilá-
ló, 30. kiadás 
vasárnapig 
tartó programjai 
közt kulturális, 
szórakoztató, 
gasztronómiai 
események sze-
repelnek. 

 » KRÓNIKA

Fergeteges Ákos-koncerttel zárult 
vasárnap este az augusztus 20-án 

elkezdődött Partiumi Magyar Napok 
Szatmárnémetiben. Amint a rendez-
vény honlapján olvasható, az utolsó 
napot és az idei programsorozatot a 
magyar rockzene ikonjának, Ákos-
nak a szuperprodukciója koronázta 
meg. Rengeteg gyerekprogramot is 

szerveztek vasárnap: az Aranyszamár 
Bábszínház előadásában A Holdkirály 
palotáját nézhették meg a gyerekek, 
majd egy órával később ismét benépe-
sült a Tintaló Cirkusz aprócska sátra is, 
mely egyedülálló előadása során fából 
faragott állatokkal és artistákkal várta 
a kicsiket. A bátrabbak emellett a hét-
próbán és a Ki mit tud versenyen is in-
dulhattak. Néhány méterrel távolabb 
tovább folytak a Partiumi Mesterségek 

Utcájának foglalkozásai, a gyerekek és 
felnőttek ámulva nézték, ahogy a sze-
mük előtt megelevenednek az ősi mes-
terségek. Természetesen nemcsak a 
gyerekek találhatták meg maguknak a 
tökéletes elfoglaltságot a vasárnap dél-
utáni napsütésben, hanem a felnőttek 
is. A Borudvarban meg lehetett ízlelni 
a Partium legfi nomabb borait és pálin-
káit, melyekhez kísérőként jól csúszott 
egy friss strudli vagy béles. De aki in-
kább egy kis halra vágyott, annak sem 
kellett messze mennie, épp csak a park 
túloldalára, ahol már a kora délelőtti 
óráktól rotyogtak a fi nomabbnál fi no-
mabb étkek. Az ülős, beszélgetős prog-
ramra vágyók maradtak a Borudvar-
ban, ahol a jó hideg, gyöngyöző fröccs 
mellé elsőként a Strangers biztosított 
zenei aláfestést, majd következett a 
Vintage Dolls zenekar. A Kossuth-kerti 
események záróakkordjaként pedig az 
Eurovíziós Dalfesztivál egykori résztve-
vője, a Compact Disco szórakoztatta a 
közönséget. 21 órától a várva-várt le-
genda, Kovács Ákos és zenekara lépett 
színpadra. A hatalmas parkoló szinte 
teljesen megtelt a rajongókkal, akik-
nek fantasztikus koncertben lehetett 
részük. Ahogy Ákos a koncert elején 
fogalmazott, 3 évtizedes pályafutása 
során egyszer sem lépett fel Szatmár-
németiben, ezért a harminc évet 30 
dallal igyekszik pótolni.

Fergeteges bulival ért véget a szatmárnémeti városünnep

 » A hatalmas 
parkoló szinte 
teljesen megtelt 
a rajongókkal, 
akiknek fantasz-
tikus koncertben 
lehetett részük.

Elhunyt a hatodik 
săpocai áldozat

E lhunyt tegnap reggel a Buzău 
megyei Săpoca kórházában 

augusztus közepén történt táma-
dás hatodik áldozata a bukaresti 
egyetemi sürgősségi kórházban – 
tájékoztatott a román egészségügyi 
minisztérium. 
A 79 éves nőt megműtötték, de 
ezt követően folyamatosan súlyos 
állapotban volt, lélegeztető gépre 
volt kötve. A közlemény szerint a 
kórházba beutalt másik pácienst 
a múlt hét óta az idegsebészeten 
kezelik, állapota stabil. 
A Floreasca kórházba beutalt pá-
ciens állapota továbbra is súlyos, 
nem ébredt fel a kómából. 
A Sfântul Pantelimon kórházba vitt 
és megműtött férfi állapota súlyos, 
kómában van, az ide beutalt nőt 
pedig pénteken átvitték a Buzău 
megyei kórház neurológiai osz-
tályára. A Bagdasar kórházban 
két nőt és egy férfit kezelnek. 
Augusztus 17-én éjszaka a săpo-
cai neuropszichiátriai kórházba 
alkoholelvonási tünetekkel beutalt 
38 éves férfi több ütést mért egy 
perfúziós állvánnyal két kórte-
rem pácienseinek a fejére. Négy 
páciens azonnal meghalt, heten 
súlyosan megsérültek, de egyikük 
néhány nappal később elhunyt a 
kórházban. (K. J.) Rockkoncerteken is bulizhatott a vasárnap befejeződött Partiumi Magyar Napok közönsége 




