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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

A magyar közmédia felháborí-
tónak és elfogadhatatlannak 

tartja, ezért határozottan vissza-
utasítja az Eurovízió kapcsán a 
magyarországi és nemzetközi 
sajtóban megjelent állításokat 
– közölte csütörtökön az MTVA. 
A közleményben azt írták, a kö-
zelmúltban számos magyar és 
külföldi médium cikkében je-
lent meg, hogy Magyarország 
azért nem képviselteti magát 
az Eurovízión, mert a műsor 
terepet ad a homoszexuális 
előadóknak. Válaszában a 
közmédia kijelentette: „ezek a 
szexuális beállítottságra utaló 

sajtóvélemények sértik az em-
beri méltóságot, a sajtóetikai 
normákat, valamint a jogálla-
miságot”.

„Az a szakmai döntés szüle-
tett, hogy jövőre az eurovíziós 
indulás helyett közvetlenül a 
magyar könnyűzene tehetségeit, 
az általuk létrehozott értékterem-
tő produkciókat segítjük. Szeret-
nénk leszögezni, hogy semmi-
lyen produkció, esemény vagy 
rendezvény kapcsán sem tartjuk 
számon senkinek a szexuális 
beállítottságát” – hangsúlyoz-
ták. A közleményt egy kérdéssel 
zárták: „felmerül azonban a kér-
dés, hogy az erről cikkező médi-
umok miért teszik ezt?”

 » B. L. J.

Együttesével közösen lép szín-
padra szombaton Sepsiszent-

györgyön Edvin Marton magyar 
hegedűművész, zeneszerző. A 
klasszikus és rockdallamok fú-
ziójában született The Rock Sy-
mphony műsor repertoárja kü-
lönleges akkordokat elevenít fel 
Vivalditól a Metallicáig. A dalo-
kat a híres, 1699-ben készült, 7 
millió dollár értékű „Ex Auer” 
Antonius Stradivarius-hegedűn 
adja elő.

Edvin Marton 5 éves korában 
kezdte a hegedűórákat, 8 éves 
korában már a moszkvai állami 
Csajkovszkij-konzervatóriumban 
tanult, 12 évesen pedig a moszkvai 
szimfonikus zenekarral közösen 
adott koncertet. Az Emmy-díjas, 
Euróvízió-nyertes zeneszerző és 
hegedűművész mára már több 
mint 1000 koncertet adott a vi-
lág minden táján. Háromszéki 
fellépésének a Sepsi Aréna ad 
otthont – olvasható a koncer-
tet népszerűsítő Facebook-ese-
ményben.

 » KRÓNIKA

Pénteken indul a 16. erdélyi 
Mikulás-túra, Dunaföldvárról 

19 tonna adományt juttatnak el 
december első hetében Erdély 
hetvenkét településére – tájékoz-
tatták a szervezők az MTI-t. Az 
összegzés felidézi, hogy a kari-
tatív akció tizenhat évvel ezelőtt 
Szekszárdról indult először Böjte 
Csaba árvaházaiba, Dévára és 
Szászvárosba. Akkor még roko-
ni, baráti adományokkal voltak a 
kocsik megpakolva. Ahogy nőtt a 
gyermekotthon-hálózat, úgy nőtt 
a Mikulás-túra csapata és az ado-
mányok mennyisége is.

Idén már harminctagú csapat 
juttatja el a 18 kisteherautónyi 
adományt Erdély hetvenkét tele-
pülése mellett Marosvásárhely, 
Gyergyószentmiklós, Csíkszere-

da és Kovászna kórházaiba is. 
A 19 tonnányi ajándék között 
2500 Mikulás-csomag is megta-
lálható – tartalmazza a közle-
mény. Az adományokat iskolai, 
egyházi és munkahelyi gyűjté-
sekből, magánszemélyek felaján-
lásaiból állították össze. Támo-
gatás az ország több települése 
mellett Svájcból és Németország-
ból is érkezett.

A közlemény szerint tíz éve 
már rajz- és esszépályázatot is 
hirdetnek a szervezők a prog-
ramhoz kapcsolódva. A pá-
lyaműveket az erdélyi gyerekek 
a Mikulásnak adják át, Magyar-
országon pedig egy paksi szak-
képző iskola diákjai döntenek a 
nyertesekről. Idén a 28 különdí-
jasnak egyhetes csobánkai tábo-
rozási lehetőséget biztosítanak a 
szervezők.

Eurovízió magyar cáfolattal

Edvin Marton a Sepsi Arénában

Indul az erdélyi Mikulás-túra

Edvin Marton új műsorában Vivalditól a Metallicáig szólaltat meg műveket

JÓTÉKONY CÉLÚ FŐZŐVERSENYT A GYERGYÓI SZENT MIKLÓS NAPOKON

Terítéken Kárpát-haza ízei

Kilencszáz literes üstben 
2019 adag ételt készítenek 
a 10. Kárpát-medencei 
disznótoros fesztiválon. A 
december 5–7. között tar-
tandó gyergyószentmiklósi 
városnapokon kulturális és 
szórakoztató programokkal 
is készülnek.

 » GERGELY IMRE

J ubilál a Kárpát-medencei 
disznótoros fesztivál, ezért 
új, tágasabb helyszínen szer-

vezik meg a gyergyószentmiklósi 
városnapok keretében. A Kossuth 
Lajos utcában jövő héten várha-
tóan több mint 50 csapat készít 
disznótoros ételt, forralt bort és 
egyéb fi nomságokat – hangzott el 
a szervezők csütörtöki sajtótájé-
koztatóján. Benedek Árpád mes-
terszakács elmondta, az esemény 
igazi újdonsága a Kárpát-haza ízei 
egy üstben elnevezésű  káposztás 
étel lesz, amelynek elkészítésé-
hez magyarországi, kárpátaljai, 
délvidéki és felvidéki csapatok 
is hozzájárulnak, természetesen 
a házigazda erdélyi, székelyföldi 

szakácsok mellett. A kilencszáz li-
teres üstben 2019 adag készül, és 
a fesztivál napján, december 7-én 
déli 1 órakor szeretnék felszolgál-
ni. Egy adagot 5 lejes adomány 
ellenében lehet megvásárolni, a 
bevételt a mozgássérült, mozgás-
szervi problémákkal küszködő 
gyerekek, fi atalok, felnőttek re-
habilitációjával, mozgásfejleszté-
sével foglalkozó Esély Alapítvány 
támogatására fordítják.

A szervezők nem tudják, hogy 
elfogy-e majd mind a 2019 adag 
étel, hiszen az utcában még leg-
alább 50 sátorban lehet külön-
böző fi nomságokból jóllakni, de 
ami megmarad, az is jó helyre 
kerül: a szeretetkonyhára vagy 
a gyerekotthonok lakóinak asz-
talára – fogalmazott Czink Attila 
szervező. Hozzátette, arra kérik a 
főzőcsapatokat, hogy ugyanúgy 
5 lejes adományért kínálják éte-
leiket, ezzel is növelve az alapít-
ványnak átadható összeget.

Amint a szervezésben részt 
vevő Pál Lóránt ismertette, a fő-
zőversenyre december 4-ig még 
várják a csapatatok jelentkezé-
sét. Ezúttal három kategóriában 
hirdetnek győztest: a leveséte-
lek, húsételek és káposztás éte-

lek közül is díjazzák a zsűri által 
legjobbnak ítélt falatokat. Aki 
pedig a teljes menüsort elkészíti, 
vagyis mindhárom kategóriában 
indul, esélyes lehet az összesített 
különdíjra.

A Szent Miklós Napok első 
napján, december 5-én tartják a 
dísztanácsülést, aznap lesz a ci-
vil szervezetek seregszemléje és 
a gyerekek által várt Szent Mik-
lós püspök érkezése, valamint 
tűzijáték. Másnap az ünnepi bú-
csús szentmisét tartják, illetve a 
sportgálát. A városnapok idején 
minden este lesz nagyszínpadi 
koncert helyi zenészekkel: 5-én 
gyermekbarát koncertre vár-
nak mindenkit a gyergyói zené-
szek, 6-án a No Sugar együttes 
zenél, a december 7-ei fellépő 
pedig a Bagossy Brothers Com-
pany lesz – közölte a rendezvényt 
szervező művelődési központ 
vezetője, Fórika Sebestyén. A 
városnapok programjában sze-
repelnek kiállításmegnyitók, előa-
dások, sportvetélkedők, jégkarne-
vál és jótékonysági könyvvásár is. 
A részletes program megtalálható a 
Facebookon vagy a Gyergyós zent-
miklósi Művelődési Központ hon-
lapján.

Magyar ízek. A gyergyószentmiklósi városnapokon 50 sátorban lehet különböző fi nomságokkal jóllakni
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