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A KOLOZS MEGYEI RENDEZVÉNY JÖVŐ ÉVI KIADÁSÁRA IS ÉRVÉNYESEK A MÁR MEGVÁSÁROLT BÉRLETEK

Elmarad idén a mérai csűrfesztivál

A szervezők szerint idén lehetetlen megőrizni a csűrfesztivál közvetlen, családias hangulatát

Legközelebb csak jövő évben 
szólhat majd a világzene a mé-
rai csűrfesztiválon: a Kolozs me-
gyei rendezvény ötödik kiadását 
2021. július 29. és augusztus 1. 
között szervezik meg.

 » KRÓNIKA

J övő évre halasztják a Méra 
világzenei csűrfesztivált – tá-
jékoztatták tegnap szerkesztő-

ségünket a szervezők. Mint írták, 
a Kolozs megyei rendezvény a 
résztvevőknek köszönhetően első 
pillanattól kezdve sajátos hangu-
latú, különösen otthonos és csa-
ládbarát fesztivál lett, ahol még 
a színpadot sem kellett elkeríteni 
kordonnal. „A fesztivál szerve-
zőiként be kellett látnunk, hogy 
a koronavírus miatt előírt orvosi 
maszkok folyamatos viselése és 
a résztvevők közötti fi zikai távol-
ságtartás ismeretében lehetetlen 

megőrizni a csűrfesztivál sajátos, 
közvetlen, családias hangulatát. 
Ennek okán, sajnálattal kell be-
jelentenünk, hogy a Méra World 
Music Világzenei Csűrfesztivál 
2020. július 30. és augusztus 2. 
közötti időpontra tervezett kiadá-
sa elmarad” – olvasható a közle-
ményben, amelyből az is kiderül, 
hogy a fesztivál ötödik kiadását 
így 2021. július 29. és augusztus 1. 
között szervezik meg.

A szervezők arról is beszámoltak, 
hogy az anyagi kihívások ellenére 
ebben az évben minden erejükkel 
azon dolgoznak majd, hogy a fesz-
tivál infrastruktúráját fejlesztve to-
vább növeljék közönségük komfort-
ját és eseményeik minőségét.

A már megvásárolt bérletek érvé-
nyesek maradnak a 2021-es kiadás-
ra is, illetve a bérletek árát vissza 
is lehet igényelni az idei fesztivál 
tervezett kezdeti időpontjáig, 2020. 
július 30-ig. A fesztivál eredeti 
koncepciójához híven a következő 
évben is mindössze 1000 jegyet bo-
csátanak áruba, amelyeket 2020. 
július 30-tól lehet majd megvásá-
rolni a fesztivál weboldalán és Fa-
cebook-oldalán. 

A fesztivál tavalyi kiadásán 
olyan elismert formációk léptek 
fel, mint a Csík Zenekar, a Roma-
no Drom, Ferenczi György és a 
Rackajam.

 » A mérai 
fesztivál ötödik 
kiadását 2021. 
július 29. és au-
gusztus 1. között 
szervezik meg.
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 » INNEN-ONNAN

Böjte atya szentmiséje 
a csíksomlyói Nyeregben
Közösen dolgozik a csíkszeredai 
városháza kulturális irodája és 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes az Ezer Székely Leány 
Napja idei megszervezésén. „Levél-
ben fordultunk a hagyományőrző 
csoportokhoz, hogy csak két-há-
rom fővel ugyan, de legyenek jelen 
az eseményen. A tervek szerint 
szentmise keretében valósulna 
meg a találkozó, amelyet Böjte 
Csaba ferences szerzetes mutat 
majd be a csíksomlyói Nyeregben” 
– mondta Ráduly Róbert Kálmán 
csíkszeredai polgármester.

Megdőlt a kerékpáros 
Everest-mászás rekordja
Az ausztrál Lachlan Morton meg-
döntötte a kerékpáros Everesting 
rekordját, amely során a lehető leg-
rövidebb idő alatt kell megmászni 
a Mount Everest magasságának 
megfelelő 8848 méteres szintkü-
lönbséget – számolt be a Cycling-
news szakportál. Az EF Education 
First 28 éves profi ja egy hete már 
megkísérelte megdönteni az 
amerikai Keegan Swenson 7:40:05 
órás májusi csúcsát, ám akkor 
Morton a coloradói Rist Canyonnak 
az előzetesen rosszul dokumentált 
emelkedése miatt a szükségesnél 
kevesebbet, 8509 méternyit tekert 
felfelé. Ezúttal 9113 méternyi 
szintkülönbséget teljesített, a világ 
–tengerszinttől számítva – legma-
gasabb hegyének, a Csomolung-
mának a magasságát pedig 7:29:57 
óra alatt mászta meg kerékpárján.

A koronavírus-járványhelyzet miatt 
a megszokottnál később, de idén 

is meghirdeti hagyományos turiszti-
kai szavazását Az Utazó magazin. A 
legrégebbi, a nagyközönségnek szóló 
magyarországi utazási kiadvány az 
elmúlt esztendő legjobb turisztikai 
szolgáltatóit díjazza – értesíttette la-
punkat Érsek M. Zoltán, a magazin 
főszerkesztője. A szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott felhívás szerint az idei sza-
vazás különlegessége, hogy a nemzeti 
összetartozás éve szellemében nem 
egyetlen díjat adnak át a legjobb, ha-
táron túli magyar szálláshelynek, illet-
ve étteremnek, hanem ezúttal Erdély, 
Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, 
Muravidék és a Vajdaság legjobb szol-

gáltatóinak teljesítményét külön-külön 
díjazzák. Az érdeklődők június 30-ig 
szavazhatnak Az Utazó honlapján (Az-
utazó.hu). A legjobbak teljesítményét 
júliusban személyesen is elismerik a 
budapesti díjátadón. Tavaly egyébként 
már 14. alkalommal adták át a legjobb 
turisztikai szolgáltatóknak járó díjakat, 
hagyományteremtő módon először a 
határon túli szolgáltatóknak is. 16 ka-
tegóriában díjazták a szolgáltatókat 
az olvasók és turisztikai szakemberek 
szavazata alapján. Az év határon túli 
magyar szálláshelye 2018-ban a tus-
nádfürdői Szent Kristóf panzió lett, az 
év határon túli magyar étterme a du-
naszerdahelyi Villa Rosa Restaurant & 
Pension. (B. L. J.)

A legjobb éttermet és szálláshelyet keresik

 » Idén külön-kü-
lön díjazzák. 
Erdély, Felvidék, 
Horvátország, 
Kárpátalja, 
Muravidék és a 
Vajdaság legjobb 
szolgáltatóinak 
teljesítményét.

Az év határon túli magyar szálláshelye 2018-ban a tusnádfürdői Szent Kristóf panzió lett

 » KRÓNIKA

É letének 101. évében, vasárnap este 
meghalt Bálint György, népszerű 

nevén Bálint gazda Prima Primissi-
ma díjas kertészmérnök, újságíró, a 
mezőgazdasági tudományok kandi-
dátusa, volt országgyűlési képviselő – 
közölték a médiakertész közösségi ol-
dalán. Bálint György 1919. július 28-án 
Gyöngyösön született, kertészmérnöki 
oklevelét a budapesti Magyar Királyi 
Kertészeti Akadémián 1941-ben kapta 
meg, majd 1949-ben a Magyar Agrár-
tudományi Egyetemen agrármérnöki 
diplomát is szerzett. Dolgozott főag-
ronómusként és főkertészként, agrár-
tankönyveket írt, különböző kerté-
szeti szaklapokat szerkesztett, és több 
újságban rendszeresen publikált is. 
1981-től 2009-ig a Magyar Televízió 

Ablak című közérdekű magazinmű-
sorának állandó munkatársa volt, 
1991-től főszerkesztője lett a csatorna 
Gazdaképző című adásának. Televízi-
ós szerepvállalása óta nevezik „Bálint 
gazdának”.

1994-ben belépett a Szabad Demok-
raták Szövetségébe, a párt országos 
tanácsának tagjává választották. 1994 
és 1998 között országgyűlési képviselő 
volt. 1995-ben megszerezte kandidátu-
si fokozatát a kommunikáció témakö-
réből. 2009-ben kilépett az SZDSZ-ből, 
alapító tagként részt vett a Szabadelvű 
Polgári Egyesület (SZPE) megalapítá-
sában.

Munkásságát többek közt a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikereszt-
jével (2005) és Prima Primissima díjjal 
(2017) is elismerték, Budapest és Gyön-
gyös díszpolgára is volt.

Elhunyt Bálint gazda

Bálint gazda munkásságát többek között Prima Primissima díjjal ismerték el




