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Tizenhárom festmény közül 
válogathatnak az érdeklődők 
a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színházban tegnap nyílt kiállítá-
son. A képzőművészeti tárgyak 
eladási árából befolyó összeggel 
a rákos gyermekeket segítik.

J ung Ildikó marosvásárhelyi nyu-
galmazott ügyvéd, festőművész 
ötletét felkarolva a Marosvásár-

helyi Nemzeti Színház az Együtt 
a Rákos Gyermekekért egyesület 
közreműködésével képzőművészeti 
kiállítást nyitott a teátrum emeleti 
előcsarnokában. A tegnapi megnyi-
tón Gáspárik Attila színházigazgató 
arról beszélt, hogy a színház a kultu-
rális rendezvények szervezésén kívül 
a társadalmi felelősségvállalásból 
is kiveszi részét, felkarolja azokat a 
civil kezdeményezéseket, amelyek a 
világot jobbá teszik.

A Képzőművészek Marosvásár-
helyi Egyesületének nevében Jung 
Ildikó elmondta, az ötlet nem új, 
hiszen már tavaly is szervezetek 
hasonlót a rákos gyermekek ér-
dekében. Lapunk érdeklődésére 

kifejtette, a mostani kiállítás hely-
színéül azért választotta a színhá-
zat, hogy minél többen láthassák 
a képeket, előadások előtt, azok 
szüneteiben adományozhassanak 

azok, akik érzékenyek az ilyen 
problémákra, és segíteni szeretné-
nek. „Ajándékot szeretnénk adni a 
beteg gyerekeknek, esetleg olyan 
gyógyszert megvásárolni, amely 

AZ EGYÜTT A RÁKOS GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRGYAKAT KAPOTT ADOMÁNYKÉNT, AMELYEKET KIÁLLÍTOTTAK 

Jótékony célú festménytárlat Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház emeleti előcsarnokában január 10-ig látogatható a festménytárlat
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a szülők anyagi kereteit kimerí-
ti” – fogalmazott Jung Ildikó, aki 
jövő évben is hasonló eseménye-
ket tervez.

A január 10-ig látogatható 
tárlaton tizenhárom festmény 
látható: Albert Olga, Barabás Jó-
zsef, Jung Ildikó, Kakasi Irén, Ko-
vács Ágnes, Mureșan Vasile, Ne-
agoi Zsófia, Soó Emma és Veres 
Zsuzsa alkotásai. Az árak 300–
400–600 lej között váltakoznak. 
Ha valaki többet szeretne fi zetni 
egy-egy képért, azt is szívesen fo-
gadják – mondták a szervezők.

A megnyitón Gáspárik Attila 
a színház által kezdeményezett 
karácsonyi adományozásra is 
felhívta a fi gyelmet. A Csomagolj 
mosolyt idén karácsonyra! nevű 
adománygyűjtő felhívás kereté-
ben a cipősdoboznyi ajándékcso-
magokat december 12-ig lehet el-
helyezni a színház bejáratainál (a 
főbejáratnál található adomány-
ládába – kedd–pénteki napokon 
9 és 15 óra között, és az előadások 
kezdete előtt egy órával –, vala-
mint a művészbejárónál (a Kiste-
rem bejáratánál) naponta 8 és 22 
óra között.

 » A festmények 
ára 300–400–
600 lej között 
váltakozik.

 » BEDE LAURA

Az Electric Castle fesztivál első al-
kalommal hozza el az országba 

a twenty øne piløts Grammy-díjas 
alternatív zenei duót. A bonchidai 
Bánff y-kastély udvarán fellépő ame-
rikai formáció jegyzi az elmúlt évti-
zed legjobb rockalbumát a Billboard 
összesítése alapján: a Blurryface a 
2010-es években 6,5 millió eladott 
példánnyal lett az évtized legjöve-
delmezőbb lemeze. Összesen 234 
héten keresztül szerepelt a listán, 
ezalatt megkapta a négyszeres plati-
nabesorolást. A Tyler Joseph és Josh 
Dun alkotta duó híres a látványos, 
hatásvadász koncertjeiről, valamint 
az együttest jellemző sárga és piros 
szín használatáról, illetve feltűnő 
maszkjaikról is.

A július 15–19. között, nyolcadik 
alkalommal szervezendő elektro-
nikus zenei rendezvényen fellép 
továbbá a Foals angol math rock, 
dance-punk együttes, valamint az 
Egyesült Államokból érkező, alter-
natív rock, indie pop műfajt képvi-
selő The Neighbourhood. Az évről 
évre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő, Kolozs megyei fesztiválon 
többek között Fisher Grammy-díjas 
ausztrál lemezlovas keveri a zenét, 
a jó hangulatért felel továbbá Zhu, 
Tycho, a Purple Disco Machine, a 
Floating Points.

Az Electric Castle fesztiválra 499 
lejért (plusz illetékek) lehet bérletet 
vásárolni a rendezvény hivatalos 
oldalán, ugyanakkor a szervezők a 
részletben való fi zetés lehetőségét is 
felkínálják.

 » KRÓNIKA

Ú j repülő őshüllőfajt határozott meg 
egy romániai–amerikai kutatócso-

port. Az Albadraco tharmisensisnek 
elnevezett őshüllő tudományos leírá-
sa a Cretaceous Research folyóiratban 
jelent meg a közelmúltban, a tanul-
mányt Alexandru Solomon, Vlad Cod-
rea és Venczel Márton, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem kutatói, valamint 
Gerald Grellet-Tinner amerikai kutató 
jegyezte.

A nagyváradi Körösvidéki Múzeum 
természettudományi részlegét vezető 
Venczel Márton az MTI-nek elmond-
ta: a repülő őshüllő maradványait a 
Gyulafehérvár szomszédságában fek-
vő Alsóváradján, a Sebes folyó med-
rében találták meg 10-12 évvel ezelőtt. 
Az akkori leletek leírása egy doktori 
disszertáció tárgyát képezte, de a lele-
tekkel kapcsolatos igazi tudományos 
eredmény csak most született meg, 
amikor ezeket rengeteg más adattal 
összevetve a kutatók megállapították, 
hogy teljesen új fajt fedeztek fel.

Venczel Márton kifejtette, az őshül-
lőnek egy állközi csontja és az alsó 
állkapocs egyik darabja, valamint (vél-
hetően a negyedik) nyakcsigolyája ke-
rült elő. Ezek alapján állapították meg, 
hogy repülő őshüllőről van szó, amely a 
késő kréta kor maastrichti korszakában, 
mintegy hetvenmillió évvel ezelőtt élt, 
és szárnyainak fesztávolsága elérhette a 
hat métert. Az Albadraco tharmisensis 
valamennyire hasonlít az iharkúti Ba-
konydraco galaczihoz, de az a késő kré-
ta korábbi, santoni korszakában élt.

A kutató megjegyezte, nagyon keve-
set tudnak az Albadraco tharmisensről, 
és általában a repülő őshüllőkről, ezek 
ugyanis a dinoszauruszokkal együtt ki-
haltak, és nem élnek mai leszármazot-
taik. Hozzátette, a viszonylag könnyű 
csontváz, hosszú nyak, teljesen össze-
forrt koponya arról árulkodik, hogy jó 
repülők lehettek, és minden bizonnyal 
tojással szaporodtak.

Venczel Márton elmondta, folytatják 
a kutatásokat, és várható, hogy újabb 
és újabb csontmaradványokat sikerül 
azonosítaniuk.

Premier az Electric Castle-en Új repülő őshüllőfajt írtak le Erdélyben

 » A kutatók na-
gyon keveset tud-
nak az Albadraco 
tharmisensről, és 
általában a repülő 
őshüllőkről, ezek 
ugyanis a dino-
szauruszokkal 
együtt kihaltak, 
és nem élnek mai 
leszármazottaik. 

Az őshüllőnek egy állközi csontja és az alsó állkapocs egyik darabja, valamint nyakcsigolyája került elő

Az amerikai twenty øne piløts a bonchidai Bánff y-kastély udvarán lép fel




