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A Kolozsvári Magyar Napokon is koncerteztek

Nyári turnéra indult a Fili
Kolozsváron, Balatonlellén, Bala
tonbogláron, Veresegyházán, Nyír
egyházán, Mátészalkán, valamint
Keszthelyen koncertezik a Szentegyházi Gyermekfilharmónia a
szokásos nyári turné keretében.
Az első fellépésük a Kolozsvári
Magyar Napok nyitógáláján volt a
hétvégén.
Tamás Attila
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Kolozsvári Magyar Napok
nyitógáláján való koncerttel vette kezdetét a Szentegyházi Gyermekfilharmónia idei
nyári turnéja, amit magyarországi
hangversenykörút követ. Tegnap
azért még kirándultak egyet a Kolozsvártól nem messze található
Tarnica-tóhoz, majd délután belekapcsolódhattak a Kolozsvári Magyar Napok rendezvényeibe.
A 140 tagú gyerekzenekar ma
reggel indul útnak Magyarországra,
Balatonlellére, ahol este hangversenyeznek a helyi rendezvényparkban.
Holnap a balatoni kiruccanás után
lépnek fel 19 órától Balatonbogláron.
Csütörtökön ismét útra kelnek: Ve-

Gyermekfilharmóniások koncerten. Turnéval gyakorolnak egy európai körútra

fotó: mihály lászló

resegyháza felé veszik az irányt, koncertjükre este 7-től kerül sor a helyi
iskola aulájában. Pénteken Nyíregyházán teszik színesebbé az ottani ünnepségsorozatot, és augusztus 20-án
érkeznek Mátészalkára – itt az ünnepi gálán lépnek fel, majd részt vesznek
az augusztus 20-i ünnepségen.
A nemzeti ünnep után Keszthelyen tartanak hangversenyt a helyi
iskolában, ahol búcsúkoncertre és
táncházra is sor kerül, és amelyen
a Gyermekfilharmónia hegedűsei
húzzák a talpalávalót. Innen indulnak haza jövő hétfőn.
Haáz Sándor karmester korábban elmondta, ez a nyári turné egy
felkészülés, tréning az őszi Gyermekhangok Európáért című hangversenykörútra, amely során Brüs�szelbe ruccan ki a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia – ott többek
között az Európai Parlament épületében is fellépnek. Mint megtudtuk,
a Fili az Európai Parlament és a Magyar Országgyűlés meghívására látogat Brüsszelbe szeptember 13–23.
között, amely során szintén több
magyarországi városban fellépnek.

Csíkszeredában is forgatták a díjazott filmet

Ezüst Leopárd Sitarunak
A legjobb rendezőnek és a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést kapta meg Adrian Sitaru
filmje a 64. Locarnói Filmfesztiválon. A Szívből jövő szeretetből
című produkció több jelenetét is
csíkszeredai helyszíneken forgatták a tavaly ősszel.
Mihály László
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ét díjjal tért haza Adrian
Sitaru román filmrendező alkotása a 64. Locarnói
Filmfesztiválról: a zsűri a legjobb
rendezőnek és a legjobb férfi főszereplőnek (Bogdan Dumitrache)
járó elismerést ítélte oda a Szívből

jövő szeretetből (Din dragoste, cu
cele mai bune intenții) című román–magyar koprodukcióért.
Tavaly ősszel a film több jelenetét forgatták csíkszeredai helyszíneken – a megyei kórházban, a
járóbeteg-rendelőnél, a Lendület
sétányon, egy Tudor negyedi sörözőben, a Petőfi utcán, illetve a
csíkszeredai vasútállomáson –, helyi statisztákkal.
Az alkotás Alexről, egy sikeres
harmincas nagyvárosi férfiről szól,
aki azt hiszi, mindent irányítani
tud. Egy nap tudomást szerez arról, hogy édesanyja szélütést kapott, s kórházban fekszik. Azonnal szülővárosába utazik, de még

a megérkezés előtt beleveti magát
az informálódásba, intézkedésbe.
Senkiben sem bízik, kételkedik az
orvos szaktudásában, gyanakszik
mindenre és mindenkire anyjával
kapcsolatban. Túlzott törődésével és makacs bizalmatlanságával
végül sikerül anyját is rosszabb állapotba sodorni, a fiú pedig összeomlik abban a felismerésben, hogy
nem tudja uralni a világot.
A bukaresti HiFilm, 4 Proof
Film és a budapesti Cor Leonis
Films közös alkotását a tervek szerint ősztől vetítik a romániai mozik, azt viszont nem sikerült megtudnunk, a csíkszeredai közönség
mikor láthatja leghamarabb.

Nagyboldogasszony-búcsú. Búcsút tartottak tegnap Csíkkarc
falván, ahol Felcsík egyik legszebb és legrégebbi temploma hajdanán a
Nagyboldogasszony-egyházközségnek volt a plébániatemploma. Augusztus 15., Nagyboldogasszony napja az egyházi év legnagyobb Mária-ünnepe.

Az Egyház szent hagyománya szerint a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Mária testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. A Nagyboldogasszony elnevezés kizárólag a magyar nyelvben, magyar
szóhasználatban létezik, az egyház e napot hivatalosan Szűz Mária mennybemeneteleként ünnepli. Az eseménynek már a középkorban igen nagy kultusza volt. Magyarországon Szent István király még uralkodása alatt ünneppé
fotó: kosza róbert
avatta augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját. 

Bírság helyett közmunka
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Adrian Sitaru Ezüst Leopárd-díjával. Szívből jövő történet

öbb tucat esetben vált ledolgozhatóvá a kiszabott
pénzbírság az év eleje óta
Hargita megyében. Gheorghe Filip,
a Hargita megyei rendőrség szóvivője szerint január óta 87 ügyben
javasolták a bíróságnak a pénzbírság
közmunkává történő „átszámítását”.
Ezek közül eddig 52 ügyében született döntés, 48-at pedig kedvezően is
bírált el a taláros testület. A bírósági
döntés szerint a megbírságolt szemé-

lyeknek 1 és 11 óra közötti, a közösség hasznára fordított munkával kell
leróniuk büntetésüket, az ítéletkor
pedig figyelembe vették az erőnlétet,
a felkészültséget és a büntetés mértékét. Filip szerint a közmunkára ítélt
személyeknek azoknál a polgármesteri hivataloknál kell teljesíteniük
az ítéletet, ahová a lakcímük szól, az
elöljárók azonban azt állítják, nehéz
meggyőzni valakit, hogy a közért
dolgozzon.

