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Meghódította Nepálban a 8167 
méter magas Dhaulagirit a nagy-
váradi Varga Csaba a hétvégén. 
Ezzel a teljesítménnyel a legtöbb 
nyolcezres hegycsúcsot – pót-
lólagos oxigén és magashegyi 
teherhordók segítsége nélkül – 
elérő élő magyar hegymászóvá 
lépett elő.
» KRÓNIKA

V arga Csaba nagyváradi hegy-
mászó elsőként hódított meg 
öt 8000 méternél magasabb 

hegycsúcsot az élő magyar hegy-
mászók közül – közölte a Hazajáró 
turisztikai magazinműsor pénteken 
Facebook-oldalán. A nagyváradi 
hegymászó magyar idő szerint pén-
teken reggel 6-kor hódította meg 
Nepálban a 8167 méter magas Dhau-
lagirit, ezzel a legtöbb nyolcezres 
hegycsúcsot – pótlólagos oxigén és 
magashegyi teherhordók segítsége 
nélkül – elérő élő magyar hegymá-
szóvá lépett elő. Varga Csaba szep-
tember 12-én indult Nepálba, szep-
tember 17-én elérte a Dhaulagiri 4750 
méteren fekvő alaptáborát. Akklima-

tizációs mászások után szeptember 
28-án kezdte meg a csúcshódítást, 
a 7200 méteren fekvő 3-as táborból 
szeptember 30-án helyi idő szerint 23 
óra körül indult a csúcs felé, amelyet 

11 órás menetben ért el a hatalmas 
hóban – írta a Hazajáró. Varga Csa-
ba 2013 óta vesz részt magashegyi 
expedíciókon, ez idő alatt a világ 
14, nyolcezer méternél magasabb 

ELSŐKÉNT HÓDÍTOTT MEG ÖT NYOLCEZRES HEGYCSÚCSOT AZ ÉLŐ MAGYAR HEGYMÁSZÓK KÖZÜL A NAGYVÁRADI ALPINISTA

Újabb csúcsteljesítményt ért el Varga Csaba

Varga Csaba nagyváradi hegymászó pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül 
hódított meg egy újabb nyolcezrest, ezúttal a Nepálban található Dhaularigit 
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hegye közül így ötöt mászott meg 
oxigénpalack használata nélkül, 
ennél többet magyar részről csak 
példaképe, Erőss Zsolt tudhatott 
maga mögött. Amint a Wikipédián 
olvasható, az 1982-ben született 
Varga Csaba 2009-ben mászta meg 
az „első komolyabb hegyet”, a Kir-
gizisztán, Kazahsztán és Kína ha-
tárán fekvő Tien-san hegységben 
található 7010 méter magas Khán 
Tengrit. 2010-ben egy másik Kirgi-
zisztánban található hegyet célzott 
meg, a 7439 méter magas Pobeda, 
vagy más néven Győzelem-csúcs-
ra azonban nem sikerült feljutnia. 
2012-ben újra a Pobeda meghódí-
tásával próbálkozott, de akkor sem 
járt sikerrel. 2013-ban sikeresen 
megmászta élete első 8 ezer méter 
feletti csúcsát, a Gasherbrum II-t 
(8035 méter), 2014-ben pedig Su-
hajda Szilárddal nekivágtak a 8051 
méter magas Broad Peak meghó-
dításának. A sikeres csúcsmászás 
után a következő évben a K2 tete-
jére szerettek volna mind a ketten 
feljutni, azonban az időjárás meg-
akadályozta őket ebben a tervük-
ben. Hazatérve a Hidden Peakről 
azt mondta: ezúttal is szenvedély-
ből és hazaszeretetből mászott.

» A csúcsot 11 
órás menetben 
érte el a hatalmas 
hóban.

» SIMON VIRÁG

Ú jra színes lesz Marosvásárhely 
belvárosának egyik jellegzetes 

lépcsője, a Rákóczi-lépcső, amelyet 
Soós Pál épített 1902-ben, és amely 
70 fokból áll. A lépcsőt 214-ben egy-
szer már kiszínezték, az akkori vá-
rosvezetés megrendelésére erdélyi 
népi motívumokkal, de a magyar kö-
zösség neheztelt azért, hogy inkább 
román motívumok voltak. A festék  
idővel lekopott, így a lépcső újra 
szürke és barátságtalan lett.

Hétvégén a művészeti iskola diákjai 
a Petry cég megbízásából, a városhá-
za jóváhagyásával megtisztították a 
lépcsőt, és nekifogtak a kiszínezésé-
nek. Mint megtudtuk, ezúttal színes, 

absztrakt minták lesznek a lépcsőn, 
hogy vidámmá, otthonosabbá tegyék 
a környéket. Itt ugyanis havonta egy-
szer megszervezik a helyi termelők 
vásárát, de az említett cég egy hangu-
latos teraszt és vendéglőt is működtet.

Borsos Csabától, a marosvásárhelyi 
polgármester kommunikációs tanács-
adójától megtudtuk, ez egy magáncég 
kezdeményezése, nem követi majd a 
többi lépcső lefestése is, ahogy 2014–
2015-ben, amikor a város minden 
nagy méretű lépcsőjét kiszíneztette a 
városvezetés. Borsos Csaba azt is el-
mondta, a jövőben a Rákóczi-lépcsőt 
felújítják majd, a megkopott, letöre-
dezett lépcsőfokokat újraépítik, így a 
mostani színes díszítésnek viszonylag 
rövid élete lesz.

Színes lesz a szürke köztéri lépcső 

» Újra színes 
lesz a marosvá-
sárhelyi belváros 
egyik jellegze-
tes lépcsője, a 
Rákóczi-lépcső, 
amelyet Soós Pál 
épített 1902-ben.

Díszes fokok. Színes, absztrakt minták teszik vidámabbá a Rákóczi-lépcsőt Marosvásárhelyen 

» KORPOS ATTILA

Kájoni és a népzene címmel lemez-
bemutató koncerteket tart a na-

pokban az 1976-ban, negyvenöt évvel 
ezelőtt Csíkszeredában megalakult 
Barozda Együttes. Az autentikus nép-
zene tolmácsolásának alapgondola-
tából kiindulva a 30. évforduló után 
új lemezzel és koncertekkel is készül 
az együttes.

Ferencz Angéla, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ vezetője közös szel-
lemi erőfeszítésként jellemezte azt a 
kiadványt, amit az évforduló alkalmá-
ból készítettek. „Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy ápolhatjuk ezt a fajta 
szellemi értéket a zene világában” – je-
lezte. Simó József alapítótag az elmúlt 
45 évre emlékezve kiemelte, a népzene 
gyökereivel többször is találkoztak, 
majd a régizenei anyagokat össze-
kapcsolták a mai, élő népzenével. A 
koncertekkel kapcsolatban elmondta, 
egy zenei utazás lesz Kájoni Jánostól 
napjainkig. „Ha valaha valaki kíván-
csi volt a mi népzenénk múltjára, ez a 

lemez inspiráló tud lenni számára” – 
mondta, rámutatva, ő a zenei rész ösz-
szeállításával foglalkozott. Megjegyez-
te, nem volt egyszerű feladat egy ilyen 
horderejű lemez létrehozása, hiszen 
különböző helyeken élnek az együttes 
tagjai. Kiemelte, nem kis érdem, hogy 
Csíkszeredát a régizenével is összekö-
tik már a határokon túl is, hiszen így 
tud élő maradni ez a fajta stílus. A 
dallamkapcsolatok nagy részét Pávai 
István népzenekutató állította össze. A 
CD-n feldolgozott Kájoni-dallamok fő 
forrását a Kájoni-kódex orgonatabula-
túra-írása jelentette. A koncertsorozat 
szombaton Sepsiszentgyörgyön kez-
dődött, tegnap Csíkszeredában a Csíki 
Moziban folytatódott. Ma Marosvásár-
helyen a Spectrum Színházban lépnek 
színpadra, míg holnap a magyarfül-
pösi református templomban zárul a 
turné. A koncerteken felcsendülnek 
egyrészt a lemez dalai, másrészt pedig 
az elmúlt 45 év régizenei és népzenei 
produkcióin elhangzottak. A bemuta-
tókon közreműködnek a régizenével 
foglalkozó fi atal muzsikusok is. 

Régizene és élő népzene

Megölt egy Kolozs megyei nőt egy 
férfi  Nagyváradon, miután az in-

ternetes ismerkedést követően a való 
életben is találkoztak. A Kolozs megyei 
áldozat a halála napján látta először 
a valóságban gyilkosát – írta az Ebi-
horeanul portálra hivatkozva a Főtér.
ro. A 40 éves, többdiplomás, jó anyagi 
hátterű nőt az online randizgatás után 
a 43 éves S. A. arra kérte, utazzon Vá-
radra, hogy találkozhassanak. A ked-
di napot a városban töltötték, majd 

a férfi  a határ felé vezető Borsi úton 
egy gyártelepre vitte a nőt, ahol több 
késszúrással megölte. A nő holttestét 
még aznap megtalálta a rendőrség, 
az ügy részleteit pénteken ismertette 
Gligor Sabău, a Bihar megyei ügyész-
ség helyettes főügyésze. A gyilkost a 
csütörtökre virradó éjszakán fogták el 
Arad megyében. A férfi  visszaeső bű-
nöző, korábban többször elítélték lopás 
miatt, jelenleg is két büntetőjogi per fo-
lyik ellene. (Hírösszefoglaló)

Neten ismerkedett, majd ölt




