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A KOLOZSVÁRI OPERA NEMZETKÖZI SLÁGEREK ÁTDOLGOZÁSAIT MUTATJA BE

Turné szimfonikus rockkal

Erdélyi körútra indul szep-
temberben Edvin Marton 
Emmy-díjas hegedűművész 
és a Kolozsvári Magyar 
Opera szimfonikus rockmű-
sorával.

 » KRÓNIKA

T öbb erdélyi településen 
vehetnek részt az érdek-
lődők szeptemberben a 

Kolozsvári Magyar Opera The 
Symphonic Rock Show című 
előadásán, valamint Edvin 
Marton kárpátaljai születésű 
Emmy-díjas hegedűművész 
koncertjén – tájékoztatta szer-

kesztőségünket a szervező Is-
kola Alapítvány.

A Kolozsvári Magyar Ope-
ra és meghívottai nemzetközi 
rock slágerek átdolgozásait 
mutatják be: AC/DC, Deep 
Purple, Guns N’ Roses, Led 
Zeppelin, Lenny Kravitz, Me-
tallica, Nirvana, Pink Floyd, 
Queen, The Doors. Az előa-
dást elsőként szeptember 5-én 
20 órától Kolozsvár Főterén, 
illetve élőben az Erdély Tele-
vízióban lesz látható. Szep-
tember 12-én a produkciót 
Marosvásárhelyen, a Weekend 
Telep szomszédságában, a Ma-
ros-parton tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Edvin Marton hegedűmű-
vész szeptember 18-án Mar-
gittán, másnap Szatmáron és 
szeptember 20-án a bonchidai 
Bánff y-kastélyban lép fel The 
Rock Symphony című műsorá-
val. A járványügyi szabályozá-
sok értelmében a rendezvényen 
legtöbb 500 személy vehet 
részt. A Nemzeti Összetartozás 
évének rendezvényeként, a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság 
és a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásával megvaló-
suló koncerteken a részvétel 
ingyenes, de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött. További informá-
ciók elérhetők az Iskola Alapít-
vány Facebook-oldalán.

Edvin Marton hegedűművész Margittán, Szatmáron és Bonchidán is fellép The Rock Symphony című műsorával
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 » INNEN-ONNAN

Bedőlt az 5G-konteóknak a Román Akadémia
A Román Akadémia levette honlapjáról azt a csütörtökön publikált 
közleményt, amelyben az 5G-vel járó veszélyekre fi gyelmeztetett. 
A legfontosabb romániai tudományos testület a dokumentum-
ban – az elmúlt időszakban az új technológia kapcsán megjelent 
számtalan összeesküvés-elmélethez hasonlóan – úgy fogalmazott, 
aggódik amiatt, hogy negatív hatással lehet az 5G technológia 
használata a lakosság egészségére. Ugyanakkor azt állította, hogy 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Rákkutató 
Ügynökség (IARC) is jelezte, hogy ez a technológia veszélyt jelent-
het az egészségre. Ez azonban álhír. A valóság az, hogy a WHO az 
5G technológiának szentelt oldalán úgy fogalmaz „számos kutatás 
volt, amelyek során nem bizonyosodott be, hogy az emberi egész-
ségre káros hatása lenne a wireless technológiák használatának. 
A közleményt amúgy az Edupedu.ro oktatási szakportál szerint azt 
követően vették le az akadémia honlapjáról, hogy Cristian Presură 
Hollandiában élő román fi zikus, aki a Philipsnél dolgozik kutató-
ként, pontról pontra megcáfolta a dokumentumban foglaltakat. Az 
5G sugárzás hatásai, amennyire ismerjük, úgy tűnik, nem múlják 
felül a más ismertekét: egészségtelen táplálkozás, a radioaktív ele-
meket tartalmazó levegő, amit belélegzünk, az autóvezetés, a Nap 
ultraibolya sugárzása és így tovább” – idézte a portál a fi zikust.

Meghalt a Marvel Fekete Párduca, Chadwick Boseman
Elhunyt 43 évesen Chadwick Aaron Boseman amerikai színész és 
producer. A Marvel-féle Bosszúállókban is látott Boseman évek óta 
vastagbélrákkal küzdött. Négy évvel korábban diagnosztizálták nála a 
betegséget, de arról a színészen kívül csak néhányaknak volt tudomá-
sa. Boseman állapota később folyamatosan rosszabbodott. A színészt 
az utóbbi időben a Fekete Párducként ismerhette a világ, ő formálta 
meg ugyanis a népszerű képregényfi gurát. De látható volt A James 
Brown sztori, valamint a profi  baseballjátékos, Jackie Robinson életé-
ről szóló moziban is. Néhány újabb munkáját Boseman a rákbetegség-
gel való küzdelem alatt forgatta. A színész halálát családja közölte.

Korrekordot döntött a budapesti állatkert mhorr-gazellája
Korrekordot döntött Evita, a budapesti állatkertben élő mhorr-ga-
zella. A 19 éves és négy hónapos nőstény immár minden idők leg-
hosszabb ideje élő példánya a vadonban már kihalt patásoknak. 
A nőstény mhorr-gazella a Fővárosi Állat- és Növénykert Szavan-
nakifutójában, valamint a hozzá tartozó istállóban él hat társával. 
Evita már egy ideje a legidősebbnek számított a világ valamennyi 
élő mhorr-gazellája között, most abszolút korrekordot döntött – 
közölte az intézmény szombaton az MTI-vel. Mint írták, a legtöbb 
állatfaj esetében csak az állatkertben élő egyedek pontos születési 
adatai ismertek, így csak sejteni lehet, hogy a vadonban sincs idő-
sebb állat. A mhorr-gazellák esetében azonban ez egészen biztos, 
mivel természetes élőhelyükről már évtizedekkel ezelőtt kipusztul-
tak, így ma csupán állatkerti állatok vannak. A rekordot eddig egy 
korábban élő, Separada nevű állatkerti mhorr-gazella tartotta, aki 
19 éves és 4 hónapos korában elpusztult, de Evita két nappal már 
biztosan túlélte, és egészséges.




