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 » KRÓNIKA

Öngyilkosságot követett el az a 
férfi , aki tegnap reggel az ostra-

vai egyetemi kórházban megölt hat 
embert – értesült a cseh közszolgá-
lati televízió. Az elkövető indítéka 
mögött személyes sérelmek húzód-
hatnak. A televízió úgy tudja, hogy 
az elkövető holttestét a rendőrség 
az Ostrava melletti Hlucínben talál-
ta meg. Jirí Havrlant kórházigazgató 
elmondta, a lövöldözés negyed nyolc 
körül történt a kórház traumatológiai 
osztályán. A támadó a váróteremben 
lövöldözött: négy ember a helyszí-
nen meghalt, ketten pedig műtét 
közben haltak bele sérüléseikbe. Az 
igazgató szerint a halálos áldozatok 
közül négy férfi  és két nő. Mások is 
megsebesültek, többük súlyosan, 
de a közlések szerint már nincsenek 
életveszélyben.

Az eset a Prágától 350 kilométer-
re keletre lévő, Morvaország és Szi-
lézia határán fekvő iparváros 1200 
fekvőhelyes egyetemi kórházában 
történt. Jan Hamácek cseh belügy-
miniszter korábban arról beszélt, 
hogy a fegyveres az intézmény járó-
beteg-ellátójában lezajlott lövöldö-
zés után elmenekült. A rendőrség 
különleges egységei, köztük gyors 

reagálású osztagok kommandósai 
érkeztek a helyszínre, és rendőrségi 
helikopterek is részt vettek a támadó 
utáni hajszában a városban. Az el-
követőt mintegy háromórás kutatás 
után megtalálták. „Amikor az egyik 
helikopterünk megtalálta a keresett 
kocsit, a támadó főbe lőtte magát. 
A 42 éves férfi  fél órára rá belehalt 
sérüléseibe” – közölte Tomás Kuzel, 
az ostravai regionális rendőrség pa-
rancsnoka. Hozzátette, a támadó 
pisztolyt használt, de érvényes fegy-
vertartási engedélye nem volt.

Egy helyi lakos azt mondta, hogy az 
elkövetőt korábban a kórházban ke-
zelték, de úgy érezte, hogy nem foglal-
koztak vele kellőképpen. Andrej Babis 
kormányfő „nagy tragédiának” nevez-
te a történteket, lemondta hivatalos 
programját, és a belügyminiszter után 
ő is a helyszínre sietett. 

A rendőrség eredetileg egy 180 
centiméter magas, piros kabátos 
férfi t keresett, akit a tettesnek véltek. 
A sajtó közzétette a feltételezett tá-
madó fényképét is, de kiderült, hogy 
az illető nem a tettes, hanem csupán 
egy szemtanú. Mintegy két órával a 
lövöldözés után a rendőrség újabb 
fényképet tett közzé, amelyen már 
valóban a lövöldöző férfi  volt látható, 
aki autóval menekült el a kórházból.

Ámokfutó gyilkolt egy csehországi kórházban

 » Az elkövetőt 
mintegy három-
órás kutatás 
után megtalál-
ták. Amikor az 
egyik helikopter 
megtalálta a 
keresett kocsit, 
a támadó főbe 
lőtte magát. 
A 42 éves férfi  fél 
órára rá belehalt 
sérüléseibe.

Földes László Hobo Ady-est-
jével, hangversennyel, gyer-
mekműsorokkal várják az 
érdeklődőket Nagykárolyban, a 
december 21-ig tartó Karácsony 
varázsa fesztiválon.

 » BEDE LAURA

N onverbális előadással foly-
tatódik Nagykárolyban a 
Karácsony varázsa fesztivál 

programsorozata. A múlt héten 
elkezdődött, december 21-ig tartó 
rendezvény keretében ma reggel a 
művelődési központban, délután 
pedig a városi színházban lép szín-
padra a szatmárnémeti Iulia Ben-
ze és az ausztráliai Kurt Murray. 
A Bubble Show With Milkshake 
című darab témája a szappanbu-
borékok köré épül: Bubble doktor 
(Kurt Murray alakításában), a híres 
és szenvedélyes buborékszakértő 
óriási bemutatóra készül. A pre-
mier sikerét azonban veszélyezteti 
Milkshake (Iulia Benze alakításá-
ban), az apró bohóc, aki fél min-
dentől, ami mozog. Bubble doktor, 
a szappanbuborékok és a sok-sok 
türelem végül eloszlatja a bohóc fé-
lelmeit. Az előadás egy színes-lát-
ványos metafora: a szappanbubo-
rékok művészete révén ösztönzi és 
tanítja a gyerekeket arra, hogyan 
győzhetik le félelmeiket. A 3–12 
éves korosztálynak ajánlott pro-
dukciót csütörtökön és pénteken 
ismét színre viszi az előadópáros.

A Szatmár megyei, tizenharma-
dik alkalommal zajló rendezvény 
egyik fő helyszíne a Károlyi-kas-

tély, ahol ma délután karácsonyi 
dalok csendülnek fel magyar és 
német nyelven, pénteken pedig ro-
mán ünnepi zeneművekkel várják 
a látogatókat. A neogótikus-neoba-
rokk stílusú műemlék épület szom-
baton a Télapó műhelyévé válik, 
ugyanis a gyerekeknek interaktív 
kézműves foglalkozás keretében 
lehetőségük nyílik karácsonyi dí-
szeket készíteni.

Az Ady-emlékév keretében a bu-
dapesti Nemzeti Színház reperto-

árján is szereplő Ady-estjével ven-
dégszerepel a fesztiválon Földes 
László Hobo. A föltámadás szomo-
rúsága című verses-zenés összeállí-
tást vasárnap 18 órától tekinthetik 
meg az érdeklődők a Károlyi-kas-
télyban. „Mára lassan az elviselhe-
tetlenségig jutott hazánkban a gyű-
lölködés, amit a média és a politika 
kézen fogva gerjeszt. Ez engem na-
gyon zavar! Korábbi előadóestjei-
men, lemezeimen reagáltam már 
a saját koromra, mindig az ember 

A NAGYKÁROLYI RENDEZVÉNYEN A GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK SZÁMÁRA IS TARTALMAS, ILLETVE SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMMAL KÉSZÜLNEK 

Karácsonyvarázs a Károlyi-kastélyban

A fesztivál idején a Károlyi-kastély zenés produkcióknak, gyermekfoglalkozásoknak ad otthont
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helyét és felelősségét boncolgat-
tam. Mindig válaszokat keresek 
– ezúttal Ady révén teszem ezt, 
vannak ugyanis olyan Ady-ver-
sek és -publicisztikák, amelyeket 
mintha ma írt volna” – jegyzi meg 
Hobo az előadás kapcsán. A pro-
dukció nem Ady-körképet nyújt, 
azok a versek és szövegek hang-
zanak el, amelyekben megmutat-
kozik az útja végéhez közeledő 
férfi  nem lankadó felelősségű, 
harcos, ostorozó hazaszerete-
te Európa közepén, viszonya a 
múlthoz, a történelemhez, sors-
társaihoz, a Nyugathoz, valamint 
hálás emlékezése elmúlt szerel-
mekre, álmokra és reményekre. 
A 2014 áprilisában bemutatott, 
azóta több erdélyi városban ját-
szott előadást Vidnyánszky Attila 
rendezte, a zenei aláfestést Feke-
te-Kovács Kornél jegyzi.

Jövő héten a Szatmárnéme-
ti Északi Színház Harag György 
Társulata több darabbal is készül 
a gyermek- és felnőttközönség 
számára. December 17-én a Holle 
anyó mesejátékot, másnap reg-
gel a Miért hosszú a nyuszi füle? 
című gyermekelőadást, délután 
pedig Ray Cooney Pénz az égből 
bohózatát viszi színre.

A Károly-kastélyban december 
20-án Thurzó Zoltán nagyváradi 
zongoraművész dupla lemezbe-
mutató hangversenyt ad, más-
nap a nagykárolyi művelődési 
központ keretében működő köny-
nyűzenei szakkör szólistáinak és 
együtteseinek karácsonyi kon-
certjével zárul a rendezvény a 
városi színházban.

 » Jövő héten a 
Szatmárnémeti 
Északi Színház 
Harag György 
Társulata több 
darabbal is ké-
szül a gyermek- 
és felnőttközön-
ség számára. 

 » INNEN-ONNAN

Kolozsvári jégrevü: bírság a Kings on Ice szervezőinek
Ötvenezer lejre büntette a fogyasztóvédelem az Edvin Marton hege-
dűművész és Jevgenyij Pljusenko háromszoros világbajnok műkorcso-
lyázó Kings on Ice című műsorának szervezőit – közölte a Mediafax. 
A kincses városi BT Arénába szombat estére tervezett műsort másnap 
reggelre halasztották, mivel a jégpálya minősége nem felelt meg a kö-
vetelményeknek. A program szerint a résztvevőknek december 7-én 18 
órakor belépést kellett volna biztosítsanak, ehelyett kint tartották őket 
a hidegben, és nem közölték velük, hogy elnapolják a műsort. A részt-
vevők elégedetlenségét növelte továbbá, hogy a meghirdetett jégrevü 
három óra helyett csak 80 percet tartott. A Facebookon szereplő több 
száz kritika között az is olvasható, hogy a jég gyenge minősége miatt 
Pljusenko és a vele együtt fellépő kisfia a produkció közben elesett, és 
a megrepedő jégből artézi kútként tört fel a víz. Sokan a nézők közül 
a halasztás miatt visszakövetelték a belépőjegy árát, mások a műsor 
időtartamának jelentős lerövidítéséért méltatlankodtak. A fogyasz-
tóvédelemhez összesen 30 panasz érkezett, a megbírságolt szervezők 
a pénz visszatérítését ígérték, illetve megjegyezték, hogy a technikai 
problémákért a jégpályát előkészítő magyarországi cég felel.
Az incidens kapcsán a világhírű műkorcsolyázó is megszólalt: „több 
mint 3000 alkalommal léptem fel ezzel az előadással, de sehol nem 
tapasztaltam ilyen problémákat a jéggel, mint itt, Kolozsváron. Soha 
nem láttam még ilyesmit.” Pljusenkót az vigasztalta, hogy a közönség 
ilyen körülmények között is állva tapsolta őket a produkció után.

Meghalt Marie Fredriksson, a Roxette énekesnője
Hatvanegy éves korában meghalt Marie Fredriksson svéd énekesnő, a 
Roxette nevű duó egyik tagja – írja a BBC hírportálja. Menedzserének 
közleménye szerint Fredriksson tegnap halt meg, „a rákkal folytatott 
17 évnyi küzdelem után”. „Te voltál a legcsodálatosabb barát több 
mint 40 éven át” – írta Per Gessle, a Roxette másik tagja. A svéd 
popzenei duó olyan globális slágerekkel írta be magát a zenetörténe-
lembe az 1990-es években, mint a The Look, a Joyride és az It Must 
Have Been Love.




