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Huszadik kiadásához érkezik a 
szatmárnémeti Partiumi Ma-
gyar Napok, amelyet augusztus 
második felében tartanak. 
Szőcs Péter Levente szervező a 
Krónikának elmondta, a hagyo-
mányos helyszíneken tartják a 
programokat, és számos neves 
fellépőt, köztük Zoránt is várják 
a rendezvénysorozatra.  

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

J ubilál a Szatmárnémetiben szer-
vezendő Partiumi Magyar Napok 
(PMN), a 20. kiadást az augusz-

tus 18. és 22. közötti időszakra terve-
zik. Szőcs Péter Levente, a szervező 
Identitás Alapítvány elnöke a Kró-
nika megkeresésére elmondta, azért 
is különleges a rendezvény, mert 
járványidőben  sikerül megtartani. 
„Szerettünk volna egy nagyobb sza-
bású eseményt, de a járványhelyzet 
csak két hónapos előkészítést enge-
dett. Szerencsére az eddig megszo-
kott programokon idén is részt ve-
hetnek az érdeklődők” – tette hozzá 
Szőcs Péter Levente. A partiumiak 
tavaly az online térben követhették 
az előadásokat és koncerteket, 2021-
ben azonban a programokat a már 
megszokott helyszíneken, például a 
Kossuth-kertben és a Vécsey-ház ud-
varán is  látogathatják. „2020-ban az 
internet lehetőségeit maximálisan 
kihasználva, rendhagyó formában 
szerveztük meg a Partiumi Magyar 
Napokat, így a koronavírus-járvány 

ellenére sem szakadt meg a hagyo-
mány. Ez azt jelenti, hogy az idei év-
ben a rendezvény immár jubileumi, 
huszadik kiadásához érkezik. Célunk 
e kerek évfordulón sem változott: 
szeretnénk továbbra is minőségi 
szórakozási lehetőséget nyújtani, a 
kulturális és népművészeti progra-
mok iránt érdeklődők, valamint az 
izgalmas, modernebb élményekre 
vágyók is megtalálhatják a kedvükre 
való programot” – nyilatkozta Bar-
ta Zoltán főszervező. Hétköznap a 
dr. Fátyol Rudolf park, a Vécsey-ház 
udvara, illetve az úgynevezett „ren-
dezvénygödör” szolgál a PMN hely-

színéül. Itt komolyzenei koncertek, 
kiállítások, irodalmi műsorok lesz-
nek, emellett a kultúrát szomjazó-
kat különböző előadásokkal várja 
a színház. A hagyományok, a nem-
zeti identitás megőrzésére törekvő 
Szent István Kör idén 30 éves, ezt a 
jubileumot történelmi fi lmek vetíté-
sével és előadásokkal ünneplik meg. 
A sportkedvelők is találnak izgalmas 
eseményt, mivel nem maradnak el a 
sportprogramok és a különféle ver-
senyek sem.

„A koncertprogram összeállítá-
sában nagy fi gyelmet fordítottunk 
arra, hogy az ismert zenekarok 
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Zorán-koncert a Partiumi Magyar Napok jubileumán

A Kossuth-kert lesz idén is az egyik helyszíne a Szatmárnémetiben augusztusban szervezendő ünnepnek
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mellett helyi előadók is lehető-
séget kapjanak a bemutatkozás-
ra. A külföldi meghívottak közül 
– hogy csak párat említsek – ve-
lünk lesz a magyarországi Kowal-
sky meg a Vega, az Intim Torna 
Illegál, a rendezvények sorát 
pedig Zorán fellépése koronázza 
meg egy nagyszerűnek ígérkező 
zárókoncerttel” – mondta Kovács 
Zsolt, a PMN koncertjeinek felelő-
se. A rendezvénysorozat a hagyo-
mányokhoz híven átköltözik hét-
végén a Kossuth-kertbe, ahol a 
Szatmári Termékek Vására, a ha-
gyományos mesterségek bemuta-
tója, gyermekprogramok, koncer-
tek, néptáncosok és népzenészek 
szórakoztatják a jelenlévőket. 

„Természetesen minden ren-
dezvény az éppen érvényben lévő 
járványügyi szabályok teljes be-
tartásával fog zajlani, ennek el-
lenére bízunk benne, hogy az év 
egyik legjobban várt ünnepén mi-
nél nagyobb létszámban vehetnek 
részt a partiumiak. Amennyiben 
az aktuális előírások megkövete-
lik, korlátozni fogjuk a résztvevők 
számát az eseményeinken, zárt 
térben pedig megköveteljük a tá-
volságtartást és a maszkviselést” 
– hangsúlyozta Szőcs Péter Leven-
te. A szervezők szerint az idei Par-
tiumi Magyar Napok számos olyan 
meglepetést is tartogat még a 
szatmáriak számára, melyről most 
nem esett szó, épp ezért minda-
zoknak, akik első kézből szeretné-
nek értesülni a legfrissebb újdon-
ságokról, azt ajánlják, kövessék az 
esemény Facebook-oldalát.

 » „Szeret-
tünk volna egy 
nagyobb szabású 
eseményt, de a 
járványhelyzet 
csak két hóna-
pos előkészí-
tést engedett. 
Szerencsére az 
eddig megszo-
kott programo-
kon idén is részt 
vehetnek az ér-
deklődők” – tet-
te hozzá Szőcs 
Péter Levente. 

 » DEÁK SZIDÓNIA

Betiltották a motorcsónakok hasz-
nálatát a Tarnicai- és a Bélesi-ta-

von – közölte a Kolozs Megyei Tanács 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményében. A Cătălin Drulă szállí-
tásügyi miniszter által jóváhagyott 
rendelet nem csak a motorcsónakkal 
közlekedőket érinti, hanem tiltja a 
motoros pontonok, jet skik, vízi re-
pülőgépek, illetve a fosszilis üzem-
anyagokkal működő vízi járművek 
használatát is. A rendelet kitér arra 
is, hogy a biodízellel működő csó-
nakok szabadon közlekedhetnek a 
Meleg-Szamoson kialakított víztáro-
zón, valamint az Erdélyi-szigethegy-
ségben található tavon, amennyi-
ben sebességük nem haladja meg az 
óránkénti 15 kilométert – olvasható 
a Monitorul de Cluj oldalán. A me-
gyei tanács közleményében tájé-
koztat, hogy a közeljövőben kame-
rákkal és drónokkal fi gyelik a tavak 
környékét, és szigorúan büntetik a 
szabálysértőket.

Mint ismeretes, a korábbi években 
vitát váltott ki a motorcsónakok jelen-
léte a kolozsváriak körében népszerű 
kirándulóhelynek számító tavakon. A 
civilek petíciót is indítottak a vízi jár-
művek betiltására a tarnicai víztározón 
és a jósikafalvi tavon, és aggodalmuk-

nak adtak hangot, hogy a felelőtlenül 
közlekedő jet skik veszélyeztetik a tó-
ban fürdőzők testi épségét. Hangsú-
lyozták továbbá, hogy a Kolozsvárt 

ivóvízzel ellátó víztározóban a vízi jár-
művek károsanyag-kibocsátása miatt 
nagymértékben szennyeződött a víz, 
és romlott az ivóvíz minősége.

Száműzték a motorcsónakokat a Tarnicai- és Bélesi-tóról

Végleg betiltották a motoros járművek használatát a két Kolozs megyei tavon

Alice Csodaországban
földönkívülieknek

Nemsokára klingonul, a Star Trek 
fi lmklasszikusból ismert kreált 

nyelven is olvasható az Alice Csoda-
országban című meseregény, amelyet 
a német Lieven L. Litaer fordított le a 
földönkívüliek nyelvére – olvasható 
a Híradó.hu portálon. Lewis Carroll 
brit szerző 1865-ben megjelent világ-
hírű könyve novemberben jelenik 
meg klingon nyelven QelIS boqHar-
mey címmel. A klingonszakértő a 
sajtónak elmondta, a műfordítói 
munka nagy kihívás elé állította, 
mert a meseklasszikus tele van nyílt 
és rejtett szójátékokkal, emiatt neki 
is több új klingon szót és szójátékot 
kellett kitalálnia. A nyelvész választá-
sa azért esett Carroll művére, mert a 
sci-fi  sorozat jelenleg futó szériájában, 
a Star Trek: Discoveryben több idézet is 
elhangzik a könyvből, amely ráadásul 
a fő fi gurának, Michael Burnhamnek, 
a Discovery űrhajó kapitányának egyik 
kedvenc olvasmánya. Mint elmondta, 
korábban Antoine de Saint-Exupéry 
A kis herceg című klasszikusa is 
napvilágot látott klingon nyelven né-
hány évvel ezelőtt, és nagy népsze-
rűségnek örvendett. Litaer szerint a 
klingon nyelv már 4200 szóból áll, a 
világon jelenleg 20–30 ember beszéli 
folyékonyan a számos nyelvtörő szót 
és torokhangot tartalmazó klingont.
(Hírösszefoglaló)




