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A FŐTÉR FESZTIVÁL PROGRAMJÁT KORTÁRS IRODALOMÓRA, SZECESSZIÓS SÉTA, A BUDAPESTI MADÁCH SZÍNHÁZ ELŐADÁSA SZÍNESÍTI

Zenével, tánccal, kultúrával ünnepel Nagybánya
Új programsorozattal, több
generációt megmozgató koncertekkel készülnek a Főtér Fesztivál szervezői. A nagybányai
magyar napokat szeptember
16–22. között rendezik.
» BEDE LAURA
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Halálos áldozatokat
követelt a Dorian

H

ármas fokozatúra csökkent a
karibi térségen végighaladó
Dorian hurrikán ereje helyi idő szerint
tegnapra virradóra, de a vihar szinte
nem mozdul a Bahamákról. A CNN
hírtelevízió közlése szerint a hurrikánt
jelenleg óránkénti 200 kilométeres
széllökések kísérik, míg egy nappal
ezelőtt, amikor a legmagasabb, 5-ös
fokozatú volt a vihar, óránként 285300 kilométeres sebességű volt a szél.
A miami székhelyű országos hurrikánközpont legfrissebb tájékoztatása
szerint a hurrikán pillanatnyilag
„mozdulatlanul áll” az eddig a legsúlyosabb károkat elszenvedő Grand
Bahama szigetétől északra. A vihar
középpontja nagyjából 50 kilométerre
lehet a Grand Bahama központi városától, Freeporttól. Szakértők szerint
azonban a Floridában élők még
mindig nem lélegezhetnek fel, mert
egy hármas erősségi fokozatba sorolt
vihar is hatalmas pusztítást tud végezni. Florida, Georgia, illetve Északés Dél-Karolina államokban több
millió ember költözött ki ideiglenesen
otthonából a közelgő vihar miatt.
Hétfő estig öt halálos áldozatról érkezett jelentés a Bahama-szigetekről.
Több ember megsérült, őket helikopterekkel mentették ki. A mentési
munkálatokat hétfőn a zord idő miatt
le kellett állítani, A Dorian okozta
pusztítás mértékét egyelőre felmérni
sem tudják. Az erős szél vasárnap óta
villanypóznákat döntött ki, lakóházak
tetőszerkezetét rongálta meg, és a
településeket több helyen elöntötte a
víz.(Hírösszefoglaló)

A Főtéren csapnak a húrok közé. A gyergyószentmiklósi Teddy Queen zenekar nyitja a nagybányai magyar napok nagyszínpadi koncertsorozatát

nagybányai magyar fiatalok körében,
de természetesen gyermek- és ifjúsági
programok, illetve cserkésztevékenységek is színesítik az idei rendezvényt.
A nagyszínpadi koncertsorozatot
szeptember 19-én a kolozsvári USNK,
a gyergyószentmiklósi Teddy Queen
nyitja, a Fröccs-est keretében pedig a
magyarországi Hot Jazz Band lép fel.
A szeptember 20-ai hagyományos bevonulással hivatalosan is elkezdődik
a fesztivál kültéri eseménysorozata.
Bányavidéki néptánctalálkozó nyitja
a főtéri kavalkádot, majd a Lendvay

Márton Színjátszó Kör zenés előadásával és ByeAlex- és a Slepp-koncerttel folytatódik az este. A másnap
kulturális, kézműves és gyermekprogramok lesznek, amelyből minden korosztály válogathat: folytatódnak a diáknapok, könyvturkáló,
mesejátékok, játszóház, vetélkedők,
baba-mama klub, sportprogramok,
vintage-turkáló, kortárs irodalomóra
Demény Péterrel, szecessziós séta. Az
este folyamán fellépnek a budapesti
Madách Színház művészei az Azért
vannak a jó barátok című előadással,

»

Az egyhetes
rendezvény idején a szervezők
arra törekednek,
hogy a nagybányai és erdélyi
hagyományokat,
a közösségi
életet és a kulturális értékeket is
bemutassák.

ezt követően koncertezik a szászrégeni Titán zenekar, illetve a Republic együttes.
A fesztivál utolsó napján félmaratont tartanak, folytatódnak a
kulturális programok, de a további
sporttevékenységek sem maradnak
el, hiszen a tollaslabda-bajnokságon kívül gyermektornát és bicikliversenyt is rendeznek. A vallási
programokon kívül zenés irodalmi
előadás lesz, a díjátadás előtt pedig
Ferenczi György és a Rackajam zárja
a 2019-es Főtér Fesztivált.

Elkészítik a Kárpát-medence kürtőskalácsát
Grüman Róbert, a háromszéki közgyűlés alelnöke. Kifejtette, a tulajdonképpeni megmérettetés szeptember 14-én,
szombaton zajlik, vasárnap pedig zabolai gróf Mikes Mária 1784-ben közzétett receptje alapján kell hagyományos
kürtőst sütniük a csapatoknak.
A farkaslaki Kovács kaláccsal
együttműködve, idén 14 méter hoszszú kürtőst sütnek, míg a sepsiszentgyörgyi Oltisz közreműködésével
elkészül a Kárpát-medence kürtős-

» BÍRÓ BLANKA
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székely családok ünnepi kalácsa
becslések szerint Székelyföldön
1000-1500 családnak biztosít megélhetést, a Kürtőskalács – Édes ízek
fesztiválja egyrészt a székely identitást erősíti, másrészt a térséget népszerűsíti – mondta tegnap Tamás
Sándor, a társszervező Kovászna
Megyei Tanács elnöke. A szeptember 13–15. között Sepsiszentgyörgy
főterén rendezendő fesztivál gazdaságélénkítő hatására hívta fel a
fi gyelmet Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hangsúlyozva, hogy
a rendezvénynek be kell épülnie a
köztudatba. A sajtótájékoztatóhoz
Skype-on csatlakozott András Tünde, a budapesti kürtőskalács-fesztivál szervezője, aki Hargita megyei
származású, és a magyar fővárosban
a Kárpát-medence legsikeresebb kürtőskalácssütő vállalkozását vezeti.
Elmondta, a sepsiszentgyörgyi fesztivál idejére a főtéren megnyitják a
budapesti kürtőskalács-cukrászdát,
ahol különlegességet kínálnak majd,
például madártejet kürtőskaláccsal,
tejbegrízt kürtősdarabokkal, kürtős
gubát, kürtős krémest.
Hagyományszerűen a sepsiszentgyörgyi fesztivál nyertesét várják a hetedik alkalommal szervezendő budapesti rendezvényre. Az év székelyföldi
kürtőskalácsa címért zajló versenyre
idén hét Kovászna megyei, hét Hargita
megyei és egy Maros megyei kürtőskalácssütő cég jelentkezett – közölte
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A Kárpát-medence
kürtőskalácsához a székelyföldi megyék,
a barcasági
Brassó megye és
Kovászna megye
magyarországi
testvérmegyéi
adják a lisztet.

kalácsa, a két méter hosszú, ötven
centiméter átmérőjű kalácshoz a székelyföldi megyék, a barcasági Brassó
megye és Kovászna megye magyarországi testvérmegyéi adják a lisztet.
A fesztiválon gyerekfoglalkozások
és esténként koncertek lesznek. Első
este Bye Alex és a Slepp, másnap a
Kifli, Pély Barna, valamint a Direcția 5
lép fel, a fesztivált pedig Homonyik
Sándor és Vikidál Gyula jubileumi
nagykoncertje zárja.
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zínes programkínálattal várják
az érdeklődőket szeptember
16–22. között a tizennegyedik
alkalommal szervezendő nagybányai Főtér Fesztiválon. Az egyhetes
rendezvény idején a szervezők arra
törekednek, hogy – a magyar napok
szellemiségének jegyében – a nagybányai és erdélyi hagyományokat, a
közösségi életet és a kulturális értékeket is bemutassák. A hét első felében
főként a képzőművészet és a helyi
kulturális örökség kerül középpontba
kiállítások és egy új művészeti galéria
megnyitójával. Ugyanakkor megünneplik Nagybánya 690 éves első írásos említését.
A szervezők új programsorozatot is
indítanak Magyarország Nagybányán
címmel, amelynek keretében magyarországi települések mutatkoznak be,
idén először Sárospatak városa szervez számtalan programot a Főtér Fesztiválon. Ebben az évben is megrendezik az FF Diáknapokat, amely tavaly
igen nagy népszerűségnek örvendett a

Forgó falat. Az év székelyföldi kürtőskalácsa címért zajló versenyre több megyéből jelentkeztek cégek

