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Negatív PCR-tesztet igazoló
bizonylatokat gyártottak
Hamis, negatív PCR-tesztet 
igazoló bizonylatokkal kereskedő 
bűnbandát leplezett le a Márama-
ros megyei rendőrség. A nagy-
bányai csalókat azzal gyanúsítja 
a rendőrség, hogy olyan hamis 
bizonylatokat gyártottak, melyek 
szerint a jogosultnak negatív 
eredményt mutatott a PCR-teszje. 
A hamis bizonylatokat jó áron 
eladták nyugat-európai országok-
ba készülő polgártársaiknak. Egy, 
az utazást lehetővé tevő hamis 
igazolásért átlagban 200 lejt kér-
tek. A Digi24 beszámolója szerint 
a Máramaros megyei rendőrség 
januárban fi gyelt fel a hamis bi-
zonylatokra és indított nyomozást 
a bűnbanda leleplezése érdeké-
ben. A rendőrök a határőrökkel 
közösen egy Nyugat-Európába 
tartó kisbusz utasaira csaptak le, 
akik hamis bizonylattal igazolták, 
hogy „átmentek” a Covid-teszten. 
A rendőrség közölte, az „üzletet” 
irányító két nagybányai férfi  ellen 
bűnvádi eljárás indult, egyikük 
esetében 60 napig érvényes bíró-
sági felügyeletet is elrendeltek. A 
nyomozás folytatódik a bűnban-
da további tagjainak azonosítása 
érdekében.

Újabb öt produkció jutott 
A Dal elődöntőjébe
Újabb öt produkció jutott az elő-
döntőbe szombaton A Dal 2021-
ben. A Duna Televízión sugárzott 
műsorban tíz előadó és dal hang-
zott el, közülük a zsűri juttatott 
tovább négyet az elődöntőbe. 
Egyaránt 34 pontot kapott Viszlát 
múlt című dalára Katona Petra, 
valamint a Swing á la Django és 
Herrer Sára feat. Sárközi Lajos 
előadásában elhangzott Maradok. 
Mögöttük a Pink & The Panthers 
lett a harmadik 32 ponttal a Sodor 
a szél című dallal, a negyedik 
helyen pedig a Beneath My Skin 
és az Ébredj! végzett 30 ponttal. 
Az ötödik továbbjutót a közönség 
választotta ki szavazataival, a 
legtöbb voksot Nagy Szilárd feat. 
Ragány Misa és a Drága hazám 
című dal kapta, amely szintén 
bekerült az elődöntőbe.

Martin Scorsese 
Leonardo DiCaprióval forgat
Az 1920-as években Oklahomá-
ban történt sorozatgyilkosságról 
forgat thrillert Martin Scorsese 
Oscar-díjas rendező Leonardo 
DiCaprio, Robert De Niro és Lily 
Gladstone sztárszereposztással. 
A Killers of the Flower Moon 
című produkció a deadline.com 
cikke szerint David Grann best-
sellere nyomán készül. A szerző 
a múlt század elején Oklahomá-
ban történt sorozatgyilkosságok 
nyomába eredt. Az őslakos 
Mollie Brukhart testvére, Anna 
meggyilkolása ügyében az FBI 
indított vizsgálatot, ez lett a 
szövetségi nyomozóiroda első 
nyomozása, melyet sorozatgyil-
kosság ügyében folytatott. Glad-
stone alakítja a filmben Mollie 
Brukhartot, Ernest Brukhart 
(DiCaprio) feleségét, Robert De 
Niro pedig Brukhart nagybátyját 
és a befolyásos helyi birtokost 
játssza.

BEKERÜLT EURÓPA ÖT LEGJOBB IDEGENFORGALMI CÉLPONTJA KÖZÉ AZ EGYKORI SZÁSZ VÁROS

Nagyszeben: „kihagyhatatlan” úticél

Közkedvelt. Nagyszeben idén 15 ezer vokssal szerzett többet, mint a tavalyi megmérettetésen

Kiválóan szerepelt Nagyszeben 
az Európa húsz legjobb idegen-
forgalmi célpontjának kiválasz-
tásáért indított versenyben. Az 
erdélyi város bekerült az öt első 
helyezett közé, 192 országból 
voksoltak rá.

 » PAP MELINDA

E urópa legjobb úticéljaira vok-
solhattak az érdeklődők janu-
ár 20. és február 10. között a 

European Best Destinations hon-
lapon. A múlt héten zárult verseny 
eredményeit ismertető közleményé-
ben Astrid Fodor polgármester rá-
mutatott: 45 699 szavazatával Nagy-
szeben bekerült a top ötbe. Mint 
kifejtette, az egykori szász város 
idén 15 ezer vokssal szerzett többet, 
mint a tavalyi megmérettetésen, és a 
szavazatok 60 százaléka külföldről 
érkezett. Ez azt jelenti, hogy vonzó 
a külföldi turisták számára, vélte a 
nagyszebeni elöljáró, aki szerint a 
városvezetésnek megérte befektetni 
az idegenforgalomba, épített örök-
ségbe, zöld közlekedési megoldá-
sokba. „Amint javul a járványhely-
zet, készen állunk, hogy fogadjuk a 
turistákat” – jelentette ki Fodor.

Gratulációjában Maximilien 
Lejeune, a European Best Desti-
nations igazgatója Nagyszebent 
„kihagyhatatlan” utazási célpont-
nak nevezte. Emlékeztetett, hogy 

pár éve már jelen van a fontos eu-
rópai városok térképén, de úgy 
vélte, most „kihagyhatatlanná” 
vált, olyan helyszínné, mely szé-
leskörű kulturális és gasztronómiai 
kínálattal és lenyűgöző természeti 
látnivalókkal várja a turistákat. A 
szakember rámutatott: Nagysze-
ben népszerűsége egy bölcs turisz-
tikai fejlesztés eredménye, hiszen 
nemcsak látványosság kíván lenni, 
saját épített örökségébe és történel-
mébe is fektet.

Nagyszeben idén olyan európai 
turisztikai célpontok mellett viseli 
a European Best Destination cí-
met, mint Róma, Firenze, Párizs, 
Bécs, az olaszországi Capri szige-
te, a spanyolországi Kanári-szi-
getek, a franciaországi Dordogne 
folyó völgye, a görögországi Kefa-
lónia szigete, a portugáliai Braga 
vagy a montenegrói Kotor. A cím 
nyerteseként a világ legnagyobb 
turisztikai magazinjai ajánlják 
majd úticélként.

 » Nagyszeben 
nemcsak látvá-
nyosság kíván 
lenni, saját épí-
tett örökségébe 
és történelmébe 
is fektet.
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 » KRÓNIKA

Meghalt 79 éves korában Chick 
Corea amerikai dzsesszzongo-

rista és zeneszerző – közölték a hét-
végén a zenész honlapján. Karrierje 
több mint öt évtizedet ölelt fel, utol-
só albuma 2020-ban jelent meg. Ő a 
negyedik a legtöbb Grammy- díjra 
jelölt a zenészek rangsorában 65 je-
löléssel, ebből 23 alkalommal nyert 
is. Corea február 9-én hunyt el a rák 
egy ritka fajtája következtében. A 
betegséget csak nemrég diagnosz-
tizálták – írta az MTI a BBC hírpor-
táljára hivatkozva. „Munkáival és 
évtizedek turnéival milliókat érintett 
meg és inspirál” – olvasható a közle-
ményben.

Novemberben a BBC-nek adott 
interjújában elmondta, a karantén 
idejét új projektek tervezésére hasz-
nálta, alig várta, hogy újra élőben, 
közönség előtt játszhasson. Halála 
előtt rajongóinak küldött üzeneté-
ben írta: „Azt remélem, hogy akik 
érzik magukban a zenélés, az írás, 
az előadás késztetését, bele is vág-
nak. Ha nem magukért, a többiekért. 
Nemcsak arról van szó, hogy a világ-
nak több művészre lenne szüksége, 
egyszerűen nagy öröm”.

„Chick Corea volt a legnagyobb 
improvizációs zenész, akivel valaha 
együtt játszottam. Senki sem volt 
nála nyitottabb, koncentráltabb, 
minden pillanatban befogadó volt az 

iránt, amit az őt körülvevő muzsiku-
sok képviseltek. Micsoda felbecsül-
hetetlen veszteség” – írta Twitter-be-
jegyzésében John Mayer énekes. 
Sheila E., akivel szintén többször 
fellépett, azt tette közzé, hogy Chick 
Corea megváltoztatta az életét zené-
jén keresztül. A színész Elijah Wood 
úgy fogalmazott, hogy egy óriás tá-
vozott. Chick Corea otthonosan moz-
gott a különböző zenei stílusokban, 

legyen az avantgárd, bebop, dzsessz-
rock, gyermekdal, kamara- és szim-
fonikus mű. Kompozícióira jelentős 
hatást gyakoroltak Bartók Béla mű-
vei. Életműve elképesztő, játszott 
akusztikus zongorán, szintetizáto-
ron, szólóban és különböző zene-
karok vezetőjeként, tagjaként is. A 
félig spanyol, félig olasz származású 
Corea az első volt, aki zenei meg-
fogalmazásaiban a zongorát szinte 
dobként is használta, a zongora-dob 
műfaját létrehozta.

Első lemezfelvételét 1966-ban ké-
szítette, Miles Davishez 1968-ban 
csatlakozott; a trombita királyának 
számos albumán játszott, köztük 
az In A Silent Way-en (1969) vagy a 
Bitches Brew-n (1970). A Circle for-
máció után 1971 végétől 1973-ig a Re-
turn To Forever-rel, Stanley Clarke 
basszusgitárossal és Airto Moreira 
ütőssel lépett fel. Játszott Gery Bur-
ton vibrafonossal, Herbie Hancock 
billentyűssel, valamint Mike Brec-
ker szaxofonossal is. 1985-ben lét-
rehozta az Elektric Band triót John 
Patitucci basszusgitárossal és Dave 
Weckl dobossal. A kilencvenes évek 
elején Bobby McFerrin énekessel 
rögzített néhány duót. Foglalkoztatta 
a kortárs klasszikus zene, komponált 
vonósnégyesre és nagyzenekarra, 
turnézott John McLaughlin gitáros-
sal. Száznál több albumot készített, 
nagy slágerei között tartják számon a 
Spaint és a 500 Miles High-t.

Elhunyt Chick Corea dzsesszzongorista és zeneszerző

 » Életműve 
elképesztő, 
játszott akusz-
tikus zongorán, 
szintetizátoron, 
szólóban és kü-
lönböző zeneka-
rok vezetőjeként, 
tagjaként is.

Chick Corea karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel




