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Nemzettudat-építő fesztivál

RÖVIDEN

Júliusban nagyszabású, ötnapos fesztivált szervez a Szatmári Híd Egyesület. Az egyesület két képviselőjével, Krakkó Rudolffal, valamint Vékony Zsolttal beszélgettünk a programokról, a nehézségekről.

 Mikrobusz ajándékba. A Rotary
Club által ősszel tartott jótékonysági bálján
összegyűlt felajánlásokból egy mikrobuszt
vásárolt. A járművet a klub a szatmárnémeti
Autista Központnak ajánlja fel, ami megkönynyíti majd a központ működését, azt május
18–án, hétfőn délután 6 órakor adják át.
 Smog lesz Kolozsváron a hétvégén.
A kolozsvári Roland Garrosban koncertezik a
Smog zenekar május 16-án. A 2004-ben alakult szatmári banda főleg a hardcore zenét
kedvelők körében arat nagy sikert. A C.J.H.C.
által szervezett koncert másik fellépője a magyarországi Stopyt zenekar. A buli 20 órától
kezdődik, a belépő pedig 8 lejbe kerül.

Kezdődhet a kátyúzás
Mádl Ferenc

Tőkés László

Krakkó Rudolf

Vékony Zsolt

TŐTŐS TÍMEA

Kökényesd melletti tó lesz. A
helyszín kiválasztása nem volt
egyszerű, mivel több szempontot is figyelembe kellett venniük, mondta Krakkó Rudolf.
A kökényesdi községvezetés
is nyitottnak bizonyult arra,
hogy a rendezvényt befogadja,
annak otthont adjon.
Az öt nap alatt olyan ismert
előadók koncerteznek majd
a fesztivál színpadán mint a
Zanzibár, a Bikini, Beatrice,
Ossián, Kalapács, Ismerős Arcok és nem utolsósorban a
csodálatos zenei élményt ígérő Kormorán együttes. Hazai
együttesek közül az Ordibáló
Szamócák és a 4Ever koncertje
is színesíti a fellépők névsorát.

„Nem titkolt szándékunk
konkurenciát teremteni az
országban júliusban megszervezendő nagy fesztiváloknak.
Úgy gondoljuk, hogy a Partium
is megérdemel egy önálló fesztivált, mivel a székelyföldi
fesztiválokat nem mindenki
engedheti meg magának. Ezenkívül számtalan visszajelzést
kaptunk a Székelyföldről, mivel többen is érdeklődnek a mi
fesztiválunk iránt. Akadnak
érdeklődők a határ magyar és
ukrán oldaláról is szépszámmal”- mondta Krakkó.
A fesztiválnak otthont adó
területen a csomagok védelmét, valamint a tisztálkodási
lehetőségeket is biztosítják. Ez
utóbbi igaz ugyan, hogy hideg
vizes mosakodási lehetőséget
jelent, de ezzel a jelenséggel a
fesztiválozók máshol is találkozhatnak.
A szervezők bíznak benne,

hogy többezres látogatószámmal számolhatnak a fesztivál
ideje alatt. Mivel a szervezés
költségei magasra rúgnak,
örömmel fogadják a támogatókat. „Nem a jövedelemgyarapítás vezetett minket, amikor
megkezdtük a fesztivál szervezését. Legfőbb reményünk,
hogy nullszaldósra ki tudjuk
hozni a költségeinket, mivel
a fellépők ára is igencsak borsos”- mondta Vékony Zsolt.
„Reméljük, hogy sikerül hagyományt teremtenünk és egy
színvonalas rendezvényt lebonyolítanunk. Mindenkit nagy
szeretettel várunk tehát július
9-13. között, akit érdekelnek a
jó zenék, az érdekes előadások,
a finom ételek és borok”- tette
hozzá Krakkó Rudolf.

Jegyek, lehetőségek
A fesztivál öt napjára 60 lejbe kerül a jegy egy személyre.
A napijegy árát 15 lejben állapították meg a szervezők.

Családi hétvége
Május 23–24-én harmadik alkalommal rendezi meg Szatmárnémetiben a Családi Hétvégét
az Ady Endre Társaság, a szatmárnémeti MADISZ, valamint a
szatmárnémeti MIK. Tóth Páll
Miklós, az Ady Endre Társaság
elnöke számolt be a programtervezetről lapunknak. A szatmárnémeti Harag György Társulat
több előadással is szórakoztat.
Előbb Méhes Kati és Nagy Antal
előadásában hallhatunk huszárnótákat, Fejér Kálmán és zenekara kíséretében, majd Nagy Antal,
Nagy Orbán és Méhes Kati gondoskodik a Vidám percekről. A
nagy sikernek örvendő előadás,
a Mindhalálig Beatles dalai is felcsendülnek a későbbiekben, szintén a Harag György Társulat művészeinek előadásában. A fiatalok

körében is jól ismert dobművész
Cserey Csaba, azaz Csabcsy és zenekara, a Felvidéki Rockszínház
és a panyolai citerazenekar szintén fellép a rendezvényen, melynek helyszíne a Kossuth-kert.
A rendezvénysorozat keretén
belül lesz még egész napos történelmi sátor, paintball, sakk,
lábtenisz-, illetve bográcsfőző
verseny, lovasbemutató és kutyashow is. A versenyekre jelentkezni az RMDSZ szatmárnémeti
székházában lehet. A könyvek
szerelmesei a könyvvásár kínálatából csemegézhetnek, míg
a könnyed kikapcsolódást kedvelők a Musichause Attila által
fémjelzett karaokesátorban mutathatják meg tudásukat. Természetesen idén sem hiányozhatnak
az étel-, illetve sörsátrak.
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Elhatárolódnak a politikától, de mégis odafigyelnek a
magyarságtudat ápolására és
hangsúlyozására a szervezők.
Az idei Partiumi Híd Fesztivál
az első ilyen jellegű nagyszabású rendezvénye a Szatmári Híd
Egyesületnek. Az idei rendezvény fővédnöke Mádl Ferenc,
Magyarország volt köztársasági
elnöke, valamint Tőkés László,
EP-parlamenti képviselő.
A programok sorában koncertek, ismert közéleti személyiségek által tartott előadások,
ezeken kívül pedig számtalan
más program, így például, halászléfőző-verseny, borkóstoló
várja a táborozókat. Az előadások a kisebbségi magyarság
aktuálpolitikai helyzete, valamint Wass Albert alakja köré
csoportosulnak.
A rendezvény helyszíne a

Megvannak a megyei rangú utak kátyúzására
kiírt versenytárgyalás nyertesei. Összesen
négy zónára írtak ki aszfaltozási munkálatot:
Nagykároly környéke, Szopor környéke, Szatmárnémeti környéke, valamint Avasfelsőfalu
környéke. A meghirdetett munkálatokra tíz
cég jelentkezett, Máramaros és Szilágy megyei cégek is részt vettek a versenytárgyaláson. A szakbizottság döntésére nem érkezett
óvás az alulmaradt vállalkozások részéről,
ezért a Szatmár Megyei Tanács a napokban
alá is írja a nyertes cégekkel a szerződést,
hogy mielőbb megkezdődjenek a munkálatok.
A munkálatokra összesen 20 milliót irányozott elő a tanács, ám még nem tudni pontosan a kivitelezések költségei nem haladják–e
meg ezt az összeget. A megbízás 13 hónapra
szól. A Nagykároly környéki kátyúzást a
Drum Construct Kft., a szopori megbízást a
Construc\ii Drumuri Rt. végzi, Szatmárnémeti
környékén szintén a Construc\ii Drumuri dolgozik majd, míg az avasfelsőfalui kátyútöméseket az Alfarom Kft. végzi el majd.

Az arcfestésért, ha kell, hosszú sorokat állnak ki a gyerekek
A MADISZ, az Aranykapu,
a Galopp Lovasegyesület, a Vöröskereszt, az Elit kutyakiképző, valamint a környezetvédelmi
ügynökség várja a szórakozni
vágyó gyermekeket és szüleiket a Kossuth-kertbe vasárnap.
Délelőtt a színház elől fúvószenekar indul a Kossuth-kert
felé, ahol bábszínházzal, arcfes-

téssel és rengeteg foglalkozással várják a kicsiket. Fellépnek
majd gyermekcsoportok és lesz
gyermeknéptánc is, sőt a csoportjukkal szerepelni vágyó óvónők, tanítónők jelentkezését is
várják a szervezők a 0261-710810es üzenetrögzítős telefonszámon.
A kétnapos rendezvény Kovács
Kati koncertjével zárul.

ÖN ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEKEN RÉSZT VENNI?

Sajátos megoldás.

A város
új főtere mögötti épületeknél szemeteszsákokkal tartották fenn a parkolóhelyet
egy, még kivitelezés alatt lévő irodaépület előtt. Bár az ingatlan közvetlen közelében egy jól látható „Parkolni tilos” tábla is található, úgy látszik, az építkezési
anyagok megérkezését váró munkások
már csak a barikádokban bíznak.
Sáfrány Norbert (17),
diák: „Az Élelmiszeripari Líceumba járok, ahol
tudtommal még nem
szerveztek ilyen tevékenységeket. Nem vagyok semmilyen önkéntes csoport tagja, de az
egyik ismerősöm a Máltai
Szeretetszolgálatnál tevékenykedik, neki szoktam
időnként segíteni.”

Pálinkás Tibor (17),
diák: „Rendszeresen
jártam a katolikus
egyház által szervezett vallástáborokba,
jelenleg pedig ifjúsági
táborokba. Időnként
mi, nagyobbak csoportvezetőként szoktunk
foglalkozni, játszani a
kisebbekkel.”

Kiss Gergely(18),
diák: „A volt pszichológiatanárnőnk irányítása alatt foglalkozásokat,
rendezvényeket szerveztünk a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére. A Caritas kezdeményezésére előadást
tartottunk, melynek bevételéből fogyatékos gyerekeket segítettünk.”

Fóriss Csilla (17), diák: „Az iskola pszichológusának felhívására én
is részt vettem a Caritas
által szervezett Mikulásbazáron, ahol fogyatékos
gyerekek által készített
játékokat is árultunk, a
befolyt összegből pedig
hátrányos helyzetű gyerekeket támogatnak.”

Dobos Tímea (17),
diák: „Én kántószakra
járok a művészeti líceumba. Nemrég egy jótékonysági koncerten
énekeltem, amit, ha jól
emlékszem a Caritas
szervezett, a begyűlt
adományokból pedig a
hátrányos helyzetűeket
támogatták.”

Önkéntesek Hete
Május 11. és 17. között van az Önkéntesek Hete. Szatmárnémetiben ezt az akciót a Caritas
keretén belül működő Önkéntes Központ szervezi, amelynek mintegy hatvan aktív önkéntese van, de több mint ötszáz személyt tudtak
csak a tavalyi évben különféle tevékenységeikhez mozgósítani. További információkat az
Önkéntes Központ Delavrancea utca 20. szám
alatti székhelyén, vagy a 0361805415 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
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