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A SZENT MIKLÓS NAPOKON GYERMEKMŰSOR, FŐZŐVERSENY, TÖBB KONCERT SZEREPEL A PROGRAMBAN

Fesztiválhangulat Gyergyóban

A gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company az elmúlt években nagy tömegek előtt lépett fel

A nagykoncertek hangulatát 
hozza el a gyergyószentmiklósi 
Szent Miklós Napokra a No 
Sugar és a Bagossy Brothers 
Company december elején. 
A háromnapos városünnep 
keretében tizedik alkalommal 
szervezik meg a Kárpát-meden-
cei disznótoros fesztivált.

 » GERGELY IMRE

S zámos hazai és külföldi fesz-
tiválon fő műsorszámnak 
számítanak a gyergyószent-

miklósi zenekarok fellépései. Az 
idei gyergyószentmiklósi városna-
pokra a sokezres tömegek előtt adott 
nagykoncertek hangulatát hozzák el 
a helyi bandák. December 6-án a 
No Sugar, másnap a Bagossy Brot-
hers Company lép színpadra a Szent 
Miklós Napokon. A nevükhöz mél-
tó színpadtechnika, hangzásvilág, 
hang és látványelemek növelik majd 
az élményt, azaz olyan koncerteken 
vehetnek részt a gyergyóiak, ame-
lyeket eddig csak nagy fesztiválo-
kon tekinthettek meg – fogalmazott 
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 
polgármestere. Várhatóan nemcsak 
a helyiek szórakoznak a város főte-
rén, sokan máshonnan is jönnek, 
hiszen a No Sugar és a Bagossy Brot-
hers Company együttes nagy rajon-
gótáborral büszkélkedhet.

Az idei Szent Miklós Napok de-
cember 5-én kezdődik, amikor a 
hagyományoknak megfelelően első-
sorban a Mikulást váró gyerekeknek 
szól a dal fi atal gyergyószentmiklósi 
zenészek előadásában. Ugyanakkor 
idén itt lesz először hallható az a ze-

nemű, amely a városról a városün-
nepre íródik, és amely a tervek sze-
rint minden évben elhangzik majd a 
Szent Miklós Napokon.

A háromnapos városünnep egyik 
fő eseménye a Kárpát-medencei disz-
nótoros fesztivál, amelyet tizedik al-
kalommal tartanak. Idén új helyszí-
nen, a Kossuth Lajos utca felső, azaz 
a központhoz közeli szakaszán főzik 
majd az ételeket a benevező csapa-
tok. Egy hatalmas üstben több ezer 
adag készül majd egy olyan ételből, 
amelybe a „Kárpát-medence ízeit” 
keverik össze a séfek.

Fórika Sebestyén, a Gyergyószent-
miklósi Művelődési Központ vezető-
je elmondta, lezárult a programja-
vaslatok fogadása, és a beérkezett 

ajánlatokból ezekben a napokban 
állítják össze a végleges progra-
mot. Ismét megtartják a gyergyói 
seregszemlét, ahol civil szerve-
zetek, intézmények vonulnak fel. 
A szervezők kérik, hogy minden 
csoport készüljön egy rövid, ma-
ximum 2 perces kreatív bemutató-
val, (ez lehet zene, tánc vagy bármi 
más) amelyben megmutatják, mi-
lyen értéket képviselnek.

A zsűri döntése alapján a legjob-
ban teljesítő szervezet veheti át a 
vándordíjat, de fotók is készülnek, 
amelyeket a Facebookon tesznek 
közzé, és amely szervezet fotója a 
legtöbb kedvelést kapja az év végé-
ig, az a városi szabadtéri szilveszter 
során különdíjban részesül.

 » A főzőverse-
nyen egy hatal-
mas üstben több 
ezer adag készül 
majd egy olyan 
ételből, amelybe 
a „Kárpát-me-
dence ízeit” 
keverik össze a 
séfek.
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 » INNEN-ONNAN

Meghalt Leo Iorga, a Compact
együttes volt énekese
Leo Iorga, a Compact együttes 
volt énekese szombaton elhunyt 
– jelentette be Adrian Ordean 
gitáros és zeneszerző. „Leo 
Iorga társam egy jobb világba 
távozott... Isten nyugtassa. Szí-
vünkben örökké élni fog” – írta 
Ordean Facebook-bejegyzésében. 
Leo Iorga rockzenész 54 éves 
korában halt meg sokévi szenve-
dést követően, miután 2011-ben 
diagnosztizálták tüdőrákkal. Leo 
Iorga a Cargo, Compact, Schim-
bul 3, PACT by Leo Iorga & Adi 
Ordean zenekarokban játszott.

Lecsapott az Amelie vihar 
Franciaország délkeleti részére
Óránként több mint 160 kilométe-
res sebességgel érkezett tegnapra 
virradóra Franciaországba az 
első nagy őszi vihar, amely az 
Atlanti-óceán partvidékén fákat 
csavart ki, és utakat tett járha-
tatlanná, napközben 140 ezer 
háztartás maradt áram nélkül. A 
Franciaország délkeleti részére 
lecsapó Amelie vihart orkánerejű 
szél, erős esőzések és hirtelen 
áradások kísérték. Személyi 
sérülés nem történt, a hatóságok-
nak elsősorban az utakra dőlt fák 
és a leszakadt vezetékek miatt 
kellett intézkedniük, számos 
mellékút járhatatlan volt tegnap, 
és a regionális vasúti vonalakon 
is szünetelt a közlekedés. Landes 
megyében 47 ember mentettek ki 
egy kempingből, Mimizan telepü-
lésen a kaszinó teteje beomlott. 
A dél-franciaországi Marseil-
le-től húsz kilométerre található 
Marignane településen három óra 
alatt 50 milliméternyi eső esett, 
két folyó kilépett a medréből, 
és elárasztotta a teljes várost. A 
környéken mintegy harminc au-
tós szorult a gépkocsijába, őket a 
tűzoltóknak kellett kimenteniük.

 » ANTAL ERIKA 

Ú j ingatlant vásárol Mikházán a 
Maros Megyei Múzeum a megyei 

önkormányzat támogatásával. Soós 
Zoltán múzeumigazgató érdeklődé-
sünkre elmondta, a korábban vásá-
rolt, és tájmúzeumnak berendezett 
parasztház szomszédságában álló 
telket és a rajta álló házat veszik meg, 
amelyben régészeti kutatóközpontot 
rendeznek be. Hozzátette, a telek vé-
gében áll a római erőd sarokbástyája, 

amelyre az ásatások során leltek rá, 
és amelyet idén július–augusztusban 
terveznek kibontani. Az ingatlan ér-
téke 53 ezer lej. A tervek szerint egy 
laboratóriumot alakítanak ki, hogy a 
föld mélyéből előkerült tárgyakat ott 
tisztíthassák, helyreállíthassák, és 
egy másik laboratóriumot a régészeti 
anyagok elsődleges feldolgozására 
és leltározására, egy irodát a terepről 
gyűjtött adatok digitalizálására és fel-
dolgozására, valamint egy raktárat a 
régészeti leletek átmeneti tárolására.

Mikházán 2011-től folyamatosak a 
régészeti ásatások. A falu határában 
egy 2–3. századi római castrum ma-
radványaira bukkantak a kutatók. 
Az eddig előkerült leletek egy részét 
a régészeti parkban berendezett idő-
kapszula (képünkön) kiállításokon 
lehet megtekinteni.

A Maros Megyei Múzeum további 
173 000 lejt kapott az önkormányzat-
tól azon Maros megye területén talált 
kincsek megvásárlására, amelyeket ta-
valy fémdetektorok segítségével fedez-
tek fel különböző magánszemélyek. 
Három kincsleletről van szó: a nagyer-
nyei dák kincsekről, a nyárádszeredai 
bronzkori kincsről, valamint a marosz-
szentgyörgyi középkori leletről.

Bővül a régészeti központ

Daru zuhant egy mozgásban lévő gépkocsira Bukarest központjában 

Bűnvádi eljárást indított a román főváros első kerületi bíróságának ügyészsége gondatlanságból 
elkövetett testi sértés, tulajdon megsemmisítése, a munkavédelmi előírások be nem tartása miatt 
egy személygépkocsira zuhant daru ügyében. Szombat reggel Bukarestben egy daru rázuhant egy 
mozgásban levő személygépkocsira, amelyben négy férfi  ült. A bukaresti katasztrófavédelmi 
felügyelőség szerint hármuk kiszállt a becsapódás után, a sofőr azonban a roncsok közé szorult, 
a katonai tűzoltók eszméletlen állapotban szedték ki a kocsiból. A férfi t az egyetemi kórházba 
szállították. A fővárosi rendőrség közleménye értelmében a nyomozók helyszíni vizsgálatot 
folytattak, és több személyt kihallgattak. A nyomozásban a munkaügyi felügyelőség, az állami 
építőipari felügyelőség és az emelőszerkezetek ellenőrzését végző állami felügyelet szakemberei is 
részt vesznek. 

 » FORRÁS: KATASZTRÓFAVÉDELEM




