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Turnén a Hahota színtársulat
szilveszteri kabaré-előadása
Számos erdélyi és székelyföldi tele-
pülésen viszi színre Megáll az ész 
című szilveszteri kabaré-előadását 
a marosvásárhelyi Hahota szín-
társulat. Január elejétől március 
közepéig naponta előadják a Ko-
vács Levente rendezte produkciót, 
melyben Bodoni Ildikó énekel, fel-
lép Puskás Győző, Kelemen Barna, 
Gönczi Katalin, Cseke Péter, Szőlősi 
P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ág-
nes. Az érdeklődők megtekinthetik 
a műsort a következő városokban, 
falvakban: Szászrégen, Marosvá-
sárhely, Csíkkarcfalva, Csíkszereda, 
Brassó, Székelyudvarhely, Barót, 
Gyergyószentmiklós, Korond, 
Szentegyháza, Sepsiszentgyörgy, 
Alsó és Felsőszentmihály, Nyá-
rádszereda, Zetelaka, Kovászna, 
Kézdivásárhely. A teljes műsorrend 
megtekinthető a www.hahota.ro 
weboldalon.

Idén nem épül meg a jéghotel 
a Fogarasi-havasokban
Tizenhat év után idén először nem 
építik meg a már ismertté vált 
jéghotelt a Fogarasi-havasokban, 
ugyanis a Bâlea-tavon nem képző-
dött időben elegendő jég – közölték 
az Agerpres hírügynökséggel az 
illetékesek. Alexandru Uncheşel, a 
jéghotelprojekt képviselője elmond-
ta, ebben a szezonban már nem 
készül el a különleges szálloda, 
amelynek megépítéséhez az előző 
években a Bâlea-tóból kivágott 
jégtömböket használták fel. Tegnap 
ugyan mínusz 17 Celsius-fokot 
mértek a 2034 méter magasan lévő 
tó partján, és a hó vastagsága elérte 
a 166 centimétert, de a hideg túl 
későn állt be ahhoz, hogy a jéghotel 
megépítése jövedelmező legyen. 
A korábbi szezonokban ugyanis 
már karácsonykor megnyitották a 
teljes egészében jégtömbökből épí-
tett szállodát, amely aztán húsvétig 
üzemelt. 2019 decembere azonban 
túl enyhe volt ahhoz, hogy megfe-
lelő vastagságú jégréteg alakuljon 
ki a tó vizén. A turistáknak, akik 
előre szállást foglaltak az ország 
egyetlen jéghotelében, a következő 
téli idényig kell várniuk abban a 
reményben, hogy 2020 decembere 
jóval hidegebb lesz.

A Joker kapta a legtöbb jelölést
a brit fi lmakadémia díjaira
A Joker kapta a legtöbb, 11 jelölést 
a brit fi lmakadémia díjaira tegnap 
Londonban – írta meg a BBC News, 
amely kiemelte ugyanakkor, hogy 
a színészi kategóriákban csak 
fehérek esélyesek a díjra, ami miatt 
máris bírálják a testületet. 
A Brit Filmművészeti és Televíziós 
Akadémia (BAFTA) tegnap hozta 
nyilvánosságra a díjaira esélyesek 
listáját. Todd Philips Joker című 
fi lmje 11, Marin Scorsese Az ír című 
maffi  aeposza és Quentin Tarantino 
Volt egyszer egy Hollywood című 
fi lmje 10-10, Sam Mendes 1917 című 
háborús fi lmje 9 jelölést kapott. 
Joaquin Phoenix, aki vasárnap 
Aranyglóbusz díjat nyert a Joker 
címszereplőjeként, a brit Oscarért 
Taron Egertonnal (Rocketman), 
Leonardo DiCaprióval (Volt egyszer 
egy... Hollywood), Adam Driverrel 
(Házassági történet) és Jonathan 
Pryce-szal (A két pápa) verseng.

RAKONCZAY GÁBOR A MAGA ÉPÍTETTE, KIS MÉRETŰ SZÖRFDESZKÁN EVEZNÉ LE AZ 5200 KILOMÉTERES TÁVOT

Óceáni expedíción a magyar hajós

Rakonczay Gábor szerint az út során mindössze maximum négy nap vihar lesz, a többi szórakozás

Újabb különleges útra készül 
Rakonczay Gábor kétszeres Gu-
inness-világrekorder és hatszo-
ros óceánátkelő magyar hajós: 
ezúttal szörfdeszkán szeretné 
átszelni az Atlanti-óceánt.

 » KRÓNIKA

E gy SUP-pal, vagyis szörfdesz-
kán állva evezve szeretné átszel-
ni az Atlanti-óceánt Rakonczay 

Gábor kétszeres Guinness-világre-
korder és hatszoros óceánátkelő 
magyar hajós. A különleges vállalá-
sairól híres, az Antarktiszról tavaly 
januárban visszatért extrém sportoló 
január 20-án indul Gran Canariáról 
és tervei szerint 55–65 nap alatt evezi 
majd le az 5200 kilométeres távot An-
tiguáig. „Ultraminimál, zéró komfort 
és zéró emisszió” – sorolta a projekt 
fi lozófi áját a tegnapi sajtótájékozta-
tón Rakonczay Gábor. Hozzátette, az 
elmúlt két hónapban a maga építet-
te, merev testű, mindössze 5,5 × 1,5 

méteres deszkán még akkor sem tud 
majd elbújni, ha jön a vihar. „Két év-
vel ezelőtt merült fel bennem a gon-
dolat, hogy a párosevezés és a szóló-
kenuzás után mi az az eszköz, amivel 
még át lehetne kelni az óceánon” – 
ismertette döntése hátterét a 38 éves 
sportoló. Kifejtette, azért esett válasz-
tása a SUP-ra (Stand up Paddle-re), 
mert a szörfdeszkán olyan minimális 
a felület, hogy kabin és bármilyen 
védelmet jelentő kialakítás nélkül 
igazán komoly kihívássá teszi az 
amúgy sem egyszerű óceánátkelést. 
„Ez tökéletes eszköz egy klasszikus, 
kompromisszumok nélküli expedíci-
óra” – hangsúlyozta Rakonczay, aki 
szerint ha valamit még nem valósí-
tottak meg, akkor előbb-utóbb jön 
valaki és megteszi.

„Az eddigi hat óceánátkelésem 
tapasztalatával pontosan tudom, 
hogy ez ténylegesen, minden té-
ren határokat feszegető kihívás, 
ugyanakkor kellő elszántsággal, 
bevállalós és precíz munkával kivi-
telezhető” – jelentette ki az extrém-

sportoló. Hozzátette, igazán em-
berpróbáló környezetben, átadva 
magát a természetnek, mentális 
felkészültsége és a magány ke-
zelése határozza meg szó szerint 
a mindennapi túlélést. „Csak az 
óceán, a deszkám, az evezőlapá-
tom és én. Minimális eszközzel a 
maximális kalandért” – mutatott 
rá a hajós.

Szakmai társa, az óceánt 2016-
ban párosban átkajakozó Szabó 
Norbert Ádám szerint Rakonczay 
a legalkalmasabb erre a feladatra, 
és az egyetlen ember, aki képes rá, 
hogy megcsinálja. „Egészen biztos 
vagyok benne, hogy sikerülni fog 
neki, mert iszonyatos mennyiségű 
munkát és energiát fektetett bele 
azért, hogy ez az expedíció töké-
letes legyen” – jegyezte meg Szabó 
Norbert Ádám, aki elárulta, hogy 
Rakonczay ezúttal három olyan 
eszközt, köztük két műholdas mo-
biltelefont is magával visz, amely-
lyel vészhelyzetben azonnal hívni 
tudja a mentőközpontot, de lesz 
nála mentőtutaj is.

„Az extrém sportolók ma már 
nem szerencsejátékot űző sporto-
lók” – hangsúlyozta a világrekor-
der, és abba is beavatta a jelen-
lévőket, hogy a legegyszerűbb és 
biztonságosabb útvonalat válasz-
totta, amely ebben az időszakban 
szinte viharmentes. „Mindössze 
maximum négy nap vihar lesz, a 
többi szórakozás” – foglalta ösz-
sze a lényeget a maga stílusában 
Rakonczay, aki az amerikai Év Ka-
landja díj és a Magyar Formater-
vezési Díj tulajdonosa is. Tavaly 
januárban az Antarktiszon 44 nap 
alatt 900 kilométert gyalogolt há-
rom társával együtt, és első ma-
gyarként érte el a Déli-sarkot. Ult-
rafutóként rendszeresen teljesít 
ultramaratoni távokat, ilyen volt a 
680 kilométeres országfutás, vagy 
a tengerszintről felfutás a Mont 
Blanc-ra.

 » Rakonczay 
Gábornak azért 
esett választása 
a SUP-ra, mert 
a szörfdeszkán 
olyan minimális 
a felület, hogy 
kabin és bármi-
lyen védelmet 
jelentő kialakítás 
nélkül igazán 
komoly kihívássá 
teszi az amúgy 
sem egyszerű 
óceánátkelést.
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 » BEDE LAURA

Mágikus erdő tematika köré épül 
a hetedik alkalommal, szomba-

ton szervezendő téli majális, amelyet 
a kincses városi Törökvágáson tarta-
nak. A Kolozsvári Magyar Diákszö-
vetség (KMDSZ) rendezvényére több 
mint négyszázan jelentkeztek. A szer-
vezők tájékoztatása szerint igyekeznek 
minél izgalmasabbá és játékosabbá 
varázsolni az eseményt. A reggeltől 
délutánig tartó program során többek 
között ügyességi versenyeket hirdet-
nek, illetve különböző ivós és táncos 
megmérettetésen vehetnek részt az 
egyetemisták. Az eseményt aft erparty 
zárja 23 órától a Form Space-ben.

A téli majális a 27. KMDSZ-diákna-
pok bevezetőjének tekinthető, ugyanis 
a legtöbb csapat a májusi rendezvény-
re is benevez. Témájuk is összeköthető, 
mivel a szervezők egy mágikus kaland-
ra hívták a résztvevőket a csodalények, 
faunok, nimfák világába.

Mágikus téli kalandra hívják az egyetemistákat

Csatában. A tavalyi téli majálison a kolozsvári egyetemisták kihasználták a hó adta játéklehetőségeket




