
Szeresd a fát!  Ha bele nem is nyugodtunk, de lassan megszo-kottá vált, hogy a városháza időnként indoko-latlan fakivágások által borzolja a vásárhelyilakosság ama részének kedélyét, amelynek nemmindegy, milyen környezetben él. Ismerjük be:egyre kevesebben vagyunk ilyenek, a többséglegjobb esetben közömbös a környezete iránt,vagy egyenesen üdvözli a rombolást. Sőt, a vá-rosfejlesztés szinonimájaként értelmezi. Őkazok, akik számára az autó előrébbvaló az em-bernél. A legszomorúbb az, hogy a város legfőbbvezetői bizonyultak a környezet legádázabb el-lenségeinek. Mondjanak bármit erre, tiltakoz-zanak bármennyire is: a tények ezt igazolják

Sólyomkővár 
maradványai   Élesd Románia nyugati részén, a Erdélyi-szi-gethegység északi peremén, a Rév-Báród-i me-dencében helyezkedik el, melyet délen a Király-erdő, északon a Réz-hegység határol. A két hegy-ség között a Sebes-Körös medre húzódik. Nevea régi magyar Éles személynévből származik.
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Nehéz a Kőszívű ember fiai
után írni a történelmet…   Szombaton a Vásárhelyi Forgatag részeként ke-rült sor A Maros Megyei Magyarság Történetébőlcímű tanulmánykötet IV. részének bemutatójára,amelynek egyik szerzője, Süli Attila magyaror-szági hadtörténész, az 1848-49-es forradalomés szabadságharc szakavatott kutatója. 
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Viselkedési kalauz 
vásárhelyi taxisofőröknek 

► Az autó a mun-kahelyed, és nemszívességből szál-lítsz bennünket ábólbébe, hanem pén-zért, úgyhogy ne vi-selkedj velünk olyan lekezelően, mint ha valamicsóró stopposok lennénk 
► Ne vágjál pofákat, ha a végén nem kapszborravalót, mert az nem jár neked alapból,hanem ki kell érdemelni, ahogy a vendéglá-tásban is; ha az utasod kell eljátssza a GPS-t,mert nem tudod, hol van a Bolyai líceum vagya Laci csárda, akkor ne legyenek borravalósigényeid

Új sorozat, XI. évfolyam //35. szám  //2017. augusztus 31 – szeptember 6..// Megjelenik csütörtökön //12 oldal // ára: 1,5 lej

Vass Ádám szereti 
az erdélyi szurkolóitA magyarországi labdarúgó 2. liga augusztus13-ai 3. fordulójának egyik legérdekesebbmérkőzésén a helyi Békéscsaba 1912 ElőreFutball Zrt. az MTK Budapestet fogadta. A ta-lálkozó után a Kolozsvári CFR egykori kiválólabdarúgójával, Vass Ádámmal beszélgettem. 

10. old. // SPORT

„Minden jelentős probléma 
Marosvásárhelyen összpontosul”

A Marosvásárhelyiek V. Világtalálkozójának meghívására városunkba látogatott Kalmár Fe-
renc, a magyarországi Külgazdasági és külügyminisztérium szomszédságpolitikai fejlesz-
tésért felelős miniszteri biztosa. Kalmár Brassóban született, élete első 30 évét Romániában
töltötte, így gyakran és szívesen jön ide, és munkájából adódóan folyamatos kapcsolatban
van a kárpát-medencei magyarsággal, valamint személyes ügyének tekinti a határon túli
magyar kisebbség életkörülményeinek javítását. 
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KOS: A héten azt érezheti, hogy ez nem az ön idő-szaka. Szétszórt, kapkodós, nyűgös lesz, azt setudja majd, hol áll a feje. De hét végére már sikerülrendeznie a sorait. Ám amíg dekoncentrált napjaitéli, legyen óvatos, nehogy valami fontos dologrólfeledkezzen meg! 
BIKA: Azzal kell szembesülnie, hogy Ön minden-kivel kedves, mindenkinek jót akar és csak segí-tene, de ők mégis megbántják és átgázolnak ma-gán. Természetesen nem kizárt, hogy hálátlanembereknek próbál meg segíteni, olyanokon, akiknem becsülik.
IKREK: Még nem késő, igyekezzen megmenteniazokat a kapcsolatait, amelyek manapság jelentő-sen leromlottak. Vegye kezébe baráti és rokonaikapcsolatait, és ha kell, ne legyen túl büszke ahhoz,hogy bocsánatot kérjen.
RÁK: Jóformán érzi, hogy a sors biztos kézzel ve-zeti, vagy legalábbis utat mutat önnek. Nem csakérzékei lettek sokkal élesebb, de az álmai is inten-zívebbek. Szabályosan olyan érzete lehet, minthamegálmodná a jövőjét. 
OROSZLÁN: A napokban elképesztő gyorsasággalképes összerúgnia a port másokkal. Túl szigorúlesz magával és másokkal szemben is. Olyanokonis felszívja magát és megharagszik, amikért máskoregyáltalán nem tenné.
SZŰZ: A napokban megmutathatja, hogy tud önrendkívül megértő és bölcs is lenni. Ezt akkor leszlehetősége prezentálni, amikor vitás helyzetbe ke-veredne valakivel, akivel teljesen más álláspontonvannak. 
MÉRLEG:Olyan helyzetbe kerülhet, amikor kény-telen lesz elfogadni a segítséget, akár baráti vagyanyagi legyen az. Nem kell mindjárt tragikus do-logra gondolnia, de egy vártalan, kellemetlen hely-zet kibabrálhat önnel.
SKORPIÓ: A napokban végre megleli a lelki bé-kéjét. Megszállja önt a nyugalom, képes lesz hidegfejjel gondolkodni, és már nem is bosszantják azoka dolgok, amik a múlthéten még igen. Még az islehet, hogy talál magának egy új spirituális irány-zatot.
NYILAS: Új kalandok és kilátások várnak önre ahéten. A múlt heti állóvíznek már az árnyéka is el-tűnt, minden olyan izgalmassá válik, mint koráb-ban. Szinte minden napjára jut majd valami.
BAK: Ritka, de olyan hét elé néz, ami megelége-dettséget hoz az ön számára. Újra érzi, hogy min-den a helyére került, egyenesbe jött az élete, amely-nek minden területe harmóniában telik.
VÍZÖNTŐ: Peches időszaka van, és egyre másraérik a kisebb bosszúságok. Mintha az egész Uni-verzum összefogott volna ön ellen. Szerencsérehamar véget ér ez a peches időszak, de addig is jólteszi, ha óvatos lesz.
HALAK: Több dologban is feldobja önnek az életa labdát. Onnantól kezdve már csak magán fogmúlni, mihez kezd velük. Eddig az volt a problé-mája, hogy nem tud haladni, változtatni. Lehet,hogy most meg az lesz, hogy eljött a tettek ideje?
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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OperaTúra ErdélybenA Magyar Állami Operaházegyik legnagyobb vállalko-zása a Kárpát-Haza Opera-Túra, melynek első részé-ben, szeptember 4. és 21.között Erdély és a Partiumnyolc városába juttatja elkét nagyszabású produkci-óját. A Túra szeptemberifejezetének állomása többekközött Marosvásárhely, aholkét napot időzik a társulat,az első napon Erkel HunyadiLászló című operája, a má-sodikon Ronald Hynd LehárFerenc világhírű operettjé-nek zenéjére készített ba-lettje, A víg özvegy látható.Az Erdélyi Magyar NemzetiTanács Demokráciaköz-pont-hálózata segítségetnyújt az online jegyvásár-lásban. További informáci-ók: Marosvásárhely – Klast-rom (Mihai Viteazul) utca10., 1-es lakrész; telefon:0365-430-902. Az előadá-sok a sportcsarnokban lesz-nek: szeptember 10.: Hu-nyadi László, 19 óra; szep-tember 11.: A víg özvegy,19 óra. 
Vakációs bibliahét Szeptember 4–8. között ke-rül megrendezésre a vaká-ciós bibliahét az alsóvárosi

református gyülekezetben(Marosvásárhely, Ludas utca3. szám). A foglalkozásokraminden gyermeket várnaknaponta 16 és 19 óra kö-zött.
Ingyenes
gyermekkirándulás 

A Telefonos Szeretetszolgá-lat IX. alkalommal szervezingyenes gyermekkirándu-lást olyan 7–14 év közöttiiskolásoknak, akik egésznyarukat megszokott kör-nyezetükben töltötték. A tá-borozás szeptember 6–10.között zajlik a máramarosiKővárfonácon, ahová 20 ma-rosvásárhelyi és ugyanennyikolozsvári gyermek jelent-kezését várják. Jelentkezésihatáridő: szeptember 1.,péntek, 20 óra. Bejelent-kezni, bővebb tájékoztatástkérni a 0753-565656-os te-lefonszámon lehet.

Kirándulás 
Csernátonba Az Erdélyi Magyar Baloldalszeptember 2-án kirándu-lást szervez Csernátonba.Feliratkozni Marosvásárhe-lyen, a Dózsa György utca9. szám alatti, első emeletiszékhelyen lehet. 
Klubnap a nyugdíjasoknál A Romániai NyugdíjasokEgyesületének Maros me-gyei fiókja szeptember 12-én, kedden klubnapot szer-vez a tagok számára. Fel-iratkozni munkanapokon10–13 óra között lehet azegyesület marosvásárhelyi,Bolyai utca 36. szám alatti,emeleti székhelyén.
Sajtmustra a gazdanapon Szeptember 2–3-án a mik-házi Csűrszínházban hato-dik alkalommal szervezimeg a kétnapos nemzetközigazdanapot a Romániai Ma-gyar Gazdák EgyesületénekMaros szervezete. A szak-mai és kulturális rendezvé-nyeken, népművészeti, kéz-műves-, mezőgazdasági gé-pek és állatkiállításokon kí-vül az idei gazdanap külön-legessége, hogy először ren-deznek sajtversenyt.

KÁR KIHAGYNI 



Ha bele nem is nyugod-tunk, de lassan megszo-kottá vált, hogy a város-háza időnként indoko-latlan fakivágások általborzolja a vásárhelyi la-kosság ama részénekkedélyét, amelynek nemmindegy, milyen környe-zetben él. Ismerjük be:egyre kevesebben va-gyunk ilyenek, a többséglegjobb esetben közömbös a környezete iránt, vagyegyenesen üdvözli a rombolást. Sőt, a városfejlesztésszinonimájaként értelmezi. Ők azok, akik számára azautó előrébbvaló az embernél. A legszomorúbb az, hogya város legfőbb vezetői bizonyultak a környezet legá-dázabb ellenségeinek. Mondjanak bármit erre, tilta-kozzanak bármennyire is: a tények ezt igazolják.     A napokban keltett kisebb felháborodást, hogy a So-mostetőn egyszerre tíz fát vágtak ki. A hivatalos álláspontszerint ki voltak száradva. A nem hivatalos szerint ki-szárították, azaz valamiféle pusztulást okozó szerrellocsolhatták meg őket. Mert másként semmi józan pa-raszti ésszel felfogható magyarázata annak, hogy a ta-vasszal szépen kirügyező és lombot növesztő fák a nyárközepén egyszercsak elkezdték hullatni leveleiket ésúgymond kiszáradtak. Amire a városháza fapusztításbanilletékes szakosztályának utasítására a virágkertészetfaterminátorai legottan kivágták őket.Hasonló esetekre majdnem mindenki sorolhat példátszűkebb vagy tágabb lakókörnyezetéből. Az illetékesekmagyarázata is a legtöbb esetben hasonló: vagy a lakókkérésére, vagy parkolók kialakítása céljából, vagy kiszá-radás okán, vagy ki tudja, milyen magasabb érdekbőlműködtették a láncfűrészt. Mindenik esetre lehet a be-avatatlanok számára valamennyire elfogadhatónak tűnőmagyarázatot adni. A lényeg: bárhogyan is számolnánk,több fát vágtak, vágnak ki, mint amennyit ültetnek. Ezpedig nagyfokú felelőtlenség az illetékesek részéről,mondhatnám: bűn. Olvasom, hogy egy nemzetközi kutatócsoport kiszá-molta a nagyvárosi fák hasznának értékét. Fogózzanakmeg: a tíz megapoliszt – Peking, Buenos Aires, Kairó,Isztanbul, London, Los Angeles, Mexikóváros, Moszkva,Mumbai és Tokió – érintő vizsgálatok nyomán a szak-emberek megállapították, hogy a fa alapú ökoszisztémaelőnyeinek évi átlagértéke 505 millió dollárt tesz kinagyvárosonként, vagyis, egy négyzetkilométernyi fa1,2 millió dollár hasznot hoz, egy városlakóra lebontva35 dollár haszna van a fáknak. „A fák által nyújtott szol-gáltatások értéke könnyen növelhető azáltal, hogy mégtöbbet ültetünk el” – nyilatkozta a kutatásvezető. „Ne bántsd a fát, hisz ő is érez,/ Szép gyöngén nyúlj aleveléhez./ Ágát ne törd, lombját ne tépjed,/ Haddannak, ami, épnek, szépnek./ Szeresd a fát!” – jutnakeszembe gyermekkorom kedvence, Elek apó egyik ver-sének kezdő sorai. Igaz, a faterminátorok és azok pa-rancsolói nem az Elek apó meséin, versein nőttek fel...  
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Szentgyörgyi László

Szeresd a fát!  „Minden jelentős probléma 
Marosvásárhelyen összpontosul”
A Marosvásárhelyiek V. Világtalálkozójának meghívására városunkba látogatott
Kalmár Ferenc, a magyarországi Külgazdasági és külügyminisztérium szomszéd-
ságpolitikai fejlesztésért felelős miniszteri biztosa. Kalmár Brassóban született,
élete első 30 évét Romániában töltötte, így gyakran és szívesen jön ide, és mun-
kájából adódóan folyamatos kapcsolatban van a kárpát-medencei magyarsággal,
valamint személyes ügyének tekinti a határon túli magyar kisebbség életkörül-
ményeinek javítását. A miniszteri biztos fel-adata, hogy képviselje Ma-gyarország, a magyar ál-lampolgárok, valamint a ma-gyar kisebbségek érdekeita nemzetközi külpolitikaifórumokon, részt vegyen aszomszédos országokkal kö-zös kisebbségi vegyes bi-zottságok ülésein, és prog-ramot készítsen a határontúli magyar kisebbségekhelyzetének javítására. Minda hat létező vegyes bizott-ságnak Kalmár Ferenc a ma-gyar társelnöke, a magyar-román kisebbségi vegyesbizottság román társelnökepedig George Ciamba kül-ügyi államtitkár.Mint Kalmár elmondta,a vegyes bizottságok elvi-ekben minden évben kel-lene találkozzanak, de ko-moly lemaradások vannak.„Van, ahol simábban men-nek a problémák, sajnos Ro-mániában a bizottsághoztartozó kérdések nagyonnehezen haladnak, vagy sokesetben megfeneklettek”-tudtuk meg. 
A restitúció, a MOGYE,
és a katolikus gimnázi-
um ügye is napirendenArra a kérdésünkre, hogymilyen, az erdélyi magyarkisebbséget támogató in-tézkedések történnek, Kal-már elmondta, hogy a mi-niszterelnökségen belül lé-tezik GazdaságdiplomáciaiÁllamtitkárság, amely aNemzetpolitikai Államtit-kársággal karöltve bonyo-lítja le a gazdasági progra-mokat. „Nyilván az identi-tásmegőrzésben elhanya-golhatatlan szerepe van azegzisztencia megteremté-sének, így számos vidék éstelepülés mellett Maros me-gye is jelentős forrásokkalrendelkezhet, amely össze-gek a magyar vonatkozásúvállalkozásokat, valamintazok vezetőinek szülőföldönvaló boldogulását hivatottaksegíteni” – tudtuk meg.„Mi javarészt politikaimunkát végzünk, a problé-más kérdéseket tárgyaljukmeg, de gazdasági és inf-rastrukturális jellegű aján-

lásokat is megfogalmazunk,ugyanakkor az oktatáskul-túra, politika, de egyházikérdések is portfóliónkbatartoznak”- foglalta össze.Adódik a kérdés, hogy aromán fél mennyire nyitotta tárgyalások iránt, ami amagyar kisebbség helyzetétérinti, illetve mennyire leheteredményes munkát végez-ni a területen. Kalmár el-mondása szerint a románféllel való viszony 2012-tőlkezdődően érezhetően meg-romlott, gyakorlatilag a ki-sebbségi vegyes bizottságimunka is megfeneklett, deigyekeznek ezt kimozdítania holtpontról, új jegyző-könyv írását kezdeménye-zik, amely tartalmazza azaktuális problémákat. „Jómagam – Szijjártó Pé-ter miniszter úr jóváhagyá-sával – júniusban levelet in-téztem George Ciambahoz,amelyben kezdeményeztemegy társelnöki találkozót,ahol megvizsgálnánk, mi-ként tudjuk a holtpontrólkimozdítani a tárgyalásokat.A levélben felsoroltam aleg égetőbb, megoldásra szo-ruló problémákat: ilyen arestitúció, a Marosvásárhe-lyi Orvosi és Gyógyszeré-szeti Egyetem, a SzékelyMikó Kollégium, illetve Ró-mai Katolikus TeológiaiGimnázium ügye, valaminta kétnyelvű utcanévtáblákrégóta húzódó kérdése. Úgytűnik, mintha minden je-lentős probléma Marosvá-sárhelyen összpontosulna”– vélekedik a miniszteri biz-tos, aki hozzátette, hogy ta-valy októberben Budapes-

ten volt egy nyolcórás társ-elnöki találkozó, de semminem oldódott meg. „A labdaa román térfélen van, úgyvéljük, nem mi vagyunk aludasok abban, hogy 2012óta olyan problémahalmazgyűlt fel, amire eddig nemvolt példa” – szögezte le.
Fizikusból lett politikusKalmár Ferenc 1955-benszületett Brassóban, Buka-restben fizikusként végzett,aztán mégis a politikai pá-lyára lépett. Mint mondta:minden embernek sorsavan, amit nem kerülhet el.1985-ben házasságkötésétkövetően Szegedre költö-zött,1991-ben csatlakozotta KereszténydemokrataNéppárthoz, amelynek2003-ban alelnöke lett.„Amikor 2010-be bekerül-tem a parlamentbe, szak-mai hátteremből adódóanaz hittem, hogy energetikai,gazdasági területen fogoktevékenykedni. De a nyelv-tudásom miatt – angol,francia és román – a kül-ügyi bizottságban találtammagam. Aztán megalakulta Nemzeti ÖsszetartozásBizottsága, ott is szerepetvállaltam, hiszen életemelső 30 évében Erdélybenéltem, és ezeket a gyöke-reket hoztam magammal,amelyek mindig Erdélyhezfognak kötni” – vallja. Bár konkrét kapcsoló-dása nincs a városhoz, úgyvéli, Marosvásárhelyhez va-lamennyi erdélyi embernekvan köteléke, mert mindiggyűjtőpont, szellemi köz-

pont volt. „Nem csak az or-vosi és a színművészetiegyetem határozta meg aváros kulturális életét, ha-nem itt élt Sütő András,  il-letve több neves költő, író,és ők adtak egy hangulatotés tekintélyt ennek a vá-rosnak, ami mai napigmegmaradt, és mi is erő-síteni, támogatni szeret-nénk” – összegezte a kor-mánybiztos.

Kalmár-jelentésNevéhez fűződik a 2014.április 9-én Strasbourgbanelfogadott, a nemzeti ki-sebbségek európai helyze-téről és jogairól szóló Kal-már-jelentés, amely mér-földkő és immár hivatkozásialap Európában a kisebb-ségi kollektív jogok terüle-tén.
Pál Piroska
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Évadzáró rendezvény

Nemzetközi Gazdanap a
mikházi Csűrszínházban

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szer-
vezet (RMGE MAROS) szeptember 2–3. között hato-
dik alkalommal szervezi meg az Erdélyben példa
nélküli és immár két napig tartó Nemzetközi Gaz-
danap a Csűrszínházban elnevezésű szakmai és
kulturális rendezvényt. Az esemény helyszínéül az
idei évben is Maros megye egyik kisközösséget
számláló faluja, a Felső-Nyárádmenti Mikháza szol-
gál.A rendezvény fő célja, hogy a székelyföldi, illetve azerdélyi magyar gazdák, az Erdélyben lévő MagyarHázak küldöttei, valamint más vállalkozások és szim-patizánsok megismerjék egymást, bővítsék ismeretei-ket, tapasztalatokat cseréljenek, megértsék, hogy miértvan szükség mezőgazdasági marketingre, valamint,hogy jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak, hiszenegy jókedvű gazda könnyebben köt ismeretséget, köny-nyebben teremt kapcsolatot a gazdatársakkal.Az esemény sokszínűségét biztosítja a színes prog-ramkínálat, hiszen a közel 1 500-2 000 fő rengetegprogram közül választhat: belföldi és külföldi szakem-berek mezőgazdasági tematikájú előadásai, szakmai ta-nácskozások, kerekasztal-beszélgetések, zenés, táncos,kulturális fellépések, kézműves-, népművészeti, állatiés gépkiállítások, gulyásfőző verseny az egyesületheztartozó gazdakörök részéről, illetve az idei évbenmindez kiegészül minőségi színházi produkcióval.Az idei rendezvény mottója: Gazdálkodj okosan! lesz,melynek fő témája a műtrágya ésszerű használata, demás, aktuális mezőgazdasági – és nemcsak – aktuálisproblémák is felszínre kerülnek.Ami a programokat illeti, eddig 22 kézműves és helyikistermelő, forgalmazó jelentkezett, akiknek terméke-iket a sportpályán felállított standokon lehet majd meg-nézni, de mezőgazdasági gépeket és eszközöket is lehetvásárolni, illetve lesz állatkiállítás is, és egy sátorbanbemutatkozik a Sapientia EMTE agrárszaka, a LAM ala-pítvány, a Maros megyei LEADER-csoportok, a FocusEco Center és más, gazdákat tömörítő vagy támogatószervezetek. További újdonság az idén először meg-szervezett kézművessajt-mustra, amelyre egyelőre tíztermelő 22 termékkel jelentkezett be.Az idei kulturális rendezvényeken 14 helyihagyomány őrző néptánccsoport lép fel, és egy színházielőadás is lesz a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszín-ház jóvoltából. Csomós Attila, az egyesület elnöke ki-hangsúlyozta, hogy a tánccsoportok szállítását a helyiönkormányzatok biztosítják, ez is jelzi, hogy a polgár-mesteri hivataloknak is fontos a gazdacsoportok és ahelyi művelődési élet támogatása.

Timár Tímea

„Erdélyi turnénk másodikfelében öt településre láto-gatunk el. Szeptember 2-án, szombaton Mikházán,szeptember 3-án, vasárnapa Halottak napjától Virág-vasárnapig című előadásun-kat játsszuk el az erdélyiközönségnek” - tájékoztat-nak a szervezők.
A darabról Egy nő, három férfi, hu-szonkét év. Dráma egy fel-vonásban. Világégéstől vi-lágégésig. Az elszakítástóla visszacsatolásig. TörténikSzabadkán, a kisebbségi lételső két évtizedében. A meg-történt eseményekre és egyszabadkai magyar polgárnaplójára támaszkodó da-rab a maga nemében egye-dülálló. Trianonról, a Dél-vidék szerb bekebelezésé-ről, majd 1941-es felszaba-dításáról szól. Életszerű és-szagú mestermunka, amelymegmutatja erényeinket ésesendőségünket, nemzetikarakterünk napos és ár-

nyékos oldalát egyaránt. Acímválasztás nem véletlen:1918 őszén, halottak napjánvonultak be a szerb meg-szállók Kosztolányi városá-ba, majd 1941 tavaszánakvirágvasárnapján tértekvissza a honvédek – egy-szerre zokogó és nevető,táncoló, ujjongó szabadkaipolgárok ezreitől köszönt-ve.
A jelent 
meghatározó múltAz MKUK mottójának ésalapítási céljának megfele-lően egy olyan műhelyszín-ház, amely a jelenünketeredményező múltunkat vi-szi színre. 2016-ban a tár-sulatot A világ magyarsá-gáért elismeréssel tüntettékki. „A történelem örök éskifogyhatatlan téma, amihivatástudattal, hazaszere-tettel és nemzeti értékeinkmegőrzésébe vetett hittelpárosulva igazán érdekesés izgalmas előadásokat tudlétrehozni. Az elmúlt tizen-

három évben több mintszáz ötven helyen léptünkfel, a Kárpát-medence szín-házának tartjuk magunkat.Szeretnénk, ha minél töb-ben megismernének ben-nünket, határon innen éstúl. Színházi munkánk so-rán, történészek segítségé-vel olyan eseményeket ke-resünk meg a magyar múlt-ból, amelyek alkalmasakarra, hogy belőlük színpadiművek szülessenek. Szín-házunk célja elsősorban agondolatébresztés, és má-sodsorban a szórakoztatás”- nyilatkozta Andrássy Attilarendező.
Az előadás mindkét
helyszínen ingyenes!Szeptember 3 – Halottaknapjától Virágvasárnapig –Marosvásárhely, SpectrumSzínház – HELYFOGLALÁS(0744-301875, vagy azalábbi e-mail címen: timar-timea0823@gmail.com)

Timár Tímea

Marosvásárhelyen is játszik
az Udvari Kamaraszínház
Újabb erdélyi turnéra érkezik a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház (MKUK),
melynek állomásai közt szerepel a Mikházi Csűrszínház és a marosvásárhelyi
Spectrum színház. A 2002-ben alakult délvidéki társulat olyan darabbal áll elő,
amely a múlt század húszas éveiben a Kárpát-medencében, a Trianont követő
felfordulás időszakait, a csonka nemzetállam megerősítésének fájó emlékeit,
illetve Szabadkán, a kisebbségi lét első két évtizedét mutatja be.
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Nehéz a Kőszívű ember fiai után írni a történelmet…
Szombaton a Vásárhelyi Forgatag részeként került sor
A Maros Megyei Magyarság Történetéből című tanul-
mánykötet IV. részének bemutatójára a Teleki Téka
udvarán álló terebélyes diófa alatt. A tanulmánykötet
egyik szerzője, Süli Attila magyarországi hadtörténész,
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szakava-
tott kutatója, akit a magyar hadtörténet-kutatás hely-
zetéről, a források fellelhetőségéről, a számára
legnagyobb kihívást jelentő témákról kérdeztünk. 

– Az ön legfontosabb ku-
tatási szakterülete az 1848-
49-es forradalom és szabad-
ságharc. Miért ezt választot-
ta? – Tanárom és témaveze-tőm, Hermann Róbert ösz-tönzésére választottam azemlített korszak kutatását.Már a szakdolgozatom té-mája is erdélyi volt, az or-szágrész nemzetőrségénekszervezését dolgoztam fel.

– Elsősorban a forradalom
és szabadságharc Erdélyhez,
Székelyföldhöz köthető sze-
mélyiségeivel, eseményeivel
foglalkozik. Miért Erdély? Mi-
ért Székelyföld?– Erdély és a Székelyföldkutatása felé szintén Her-mann Róbert orientált, mivelaz itteni haderőszervezéstörténete még jelentős rész-ben feldolgozatlan volt.Emellett 2005-ben házasod-tam, feleségem erdélyi, pon-tosabban kézdivásárhelyiszármazású, ami szinténmegadta az irányvonalat.Ösztönzőleg hatott továbbáaz is, hogy a korszak kuta-tása a 2000-es évek elejétőla mellékhadszínterek – Fel-vidék, Délvidék, Kárpátaljaés természetesen Erdély –felé irányult.

– Többször megfordult
már Marosvásárhelyen is. Mi-
lyen alkalmakon? Melyek
azok a kutatási témái, ame-
lyek Marosszékhez köthető-
ek?  – A haderőszervezésselkapcsolatos tanulmányaim,könyveim természetesenfoglalkoznak a marosszékieseményekkel is. Elmondásaszerint például ezeket Ta-mási Zsolt kollégám is jóltudta hasznosítani. 2016-ban előadtam a Magyar Tu-domány Napja alkalmából,a Borsos Tamás Egyesületáltal szervezett konferencián.A BTE később az Ormai Nor-bert honvéd ezredesről szólókönyvemet is bemutatta. Va-lamint most egy nagyobbforrásközléssel járultam hoz-zá a Maros Megyei Magyar-ság Történetéből 4. köteté-

hez. Egy tordai polgár nap-lóját rendeztem sajtó alá,aki sokat írt a mai Marosmegye területén történt ese-ményekről is.
„Az 1848-49-es 
történelem sok 
mítoszt teremtett"

– Hogyan látja, hol tart és
jó irányba tart-e a magyar
hadtörténetírás? Vannak-e
fehér foltok? – Természetesen fehér foltmég nagyon sok van. Sajnosnagyon kevés az alapos fel-dolgozás, emellett a levéltáriforrásanyag is szétszórt. Pél-dául Erdély esetében a helyilevéltárak anyagai mellettkutatni kell Budapesten ésBécsben is.

– Apropó, mi a helyzet Er-
délyben? – Erdély helyzete egy ki-csit komplikáltabb. Mivel az1848-49-es történelem sokmítoszt teremtett mind amagyarság, mind a román-ság számára, a történeti ku-tatások ezeket többször fe-lülírják. Sajnos nehéz a Kő-szívű ember fiai után írni atörténelmet, vagy megfelelniaz idealizált Gábor Áron-képnek. Ettől függetlenülmegindultak a kutatások, éstöbb témában az eddigi be-idegződések felülvizsgálatafolyik. Annyit szeretnék mégmegjegyezni, hogy úgy ér-zem az 1848-49-es forrada-lom és szabadságharc kuta-tása kissé háttérbe szorultErdélyben. Pedig ez rakta lea polgári átalakulás alapjait,hiszen a feudális rendszertmár nem lehetett visszaál-lítani. Úgy vélem, mind azegyetemnek, mind a tudo-mányos intézményeknek ko-molyabb erőfeszítéseket kel-lene tenni ezen időszak tör-ténéseinek feltárására ésnemcsak a 20. század má-sodik felére fókuszálni.
A levéltári kutatások 
sok esetben felülírják 
az ismereteinket

– Hogyan lehetne az itteni

kutatásokat segíteni?– A legnagyobb segítség aforrások feltárása és kiadása,hiszen ezt tudja mind a hely-történetírás, mind a tanításhasznosítani. Bár az utóbbiidőszakban vannak negatívpéldák is, én óvva intenékaz alapkutatás nélküli szin-tézisek gyártásától. A forrás-anyag bőséges. A romániaiarchívumok anyagain kívüla budapesti Magyar NemzetiLevéltárat és HadtörténelmiLevéltárat, illetve a bécsi Ha-dilevéltárat említeném. Emel-lett nagyon fontos, hogy folyikaz orosz levéltári forrásokfeldolgozása is.
– Kérem, soroljon fel né-

hány olyan témát, amelyet
leginkább kihívásnak tekin-
tett, és beszéljen arról is, min
dolgozik most. – A legnagyobb kihívássalbíró témák mindig azok,amelyekről azt hisszük, hogymár mindent ismerünk ró-luk. Ilyen volt a Gábor Áronkutatás is, amelyet nagyonsokáig az előbb említett okmiatt kerültem. Demeter La-jos sepsiszentgyörgyi bará-tom hívta fel a figyelmemeta témában rejlő lehetősé-gekre. Nagyon komoly kihí-vás volt Pál-Antal Sándorralegyütt dolgozni a Csíkszék1848-49-es történetét be-mutató okmánytár elkészí-

tésén, elsősorban a buda-pesti és bécsi levéltári anyagfelkutatásával. Ugyanakkora kutatásaimhoz a helyi for-rásanyagot az említett kétkutató biztosította, több ta-nulmányom elkészítéséhez.De a forrásanyag szétszórt-sága miatt egy-egy téma fel-dolgozása közösen történ-het. Ilyen az a kötet is, ame-lyen most dolgozunk, ésamely Bodor Ferenc életét,tevékenységét, forradalmiszerepvállalását mutatja be.A Bodor Ferencről készülőkötet egy régi adósság tör-lesztése Bözödi György irá-nyában, mivel az egykori bá-nyavezető szerepét ő érté-kelte először reálisan. Hiábagondoljuk azt, hogy egy-egytémáról mindent tudunk, alevéltári kutatások sok eset-ben felülírják az ismerete-inket. Az eredmény pedigmindig komoly szakmai si-ker a munkában résztvevőtörténészeknek.
Nemes Gyula

– Interjú Süli Attila hadtörténésszel –

NÉVJEGY:

Süli Attila a magyarországi Makón született 1973-ban. Ott járt középiskolába, majd az ELTE-BTK törté-nelem-muzeológia szakán végzett. Szintén az ELTE-nszerezte meg a doktori fokozatot 2012-ben. 1998-ban rövid ideig a makói József Attila Múzeumban dol-gozott, majd 1999-től a HM Hadtörténeti Intézetbenés Múzeumban Budapesten.

A legnagyobb kihí-
vással bíró témák
mindig azok, ame-
lyekről azt hisszük,
hogy már mindent
ismerünk róluk.
Ilyen volt a Gábor
Áron kutatás is,
amelyet nagyon so-
káig az előbb emlí-
tett ok miatt kerül-
tem.
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Élesd Románia nyugati részén, a Erdélyi-szigethegység
északi peremén, a Rév-Báród-i medencében helyezke-
dik el, melyet délen a Király-erdő, északon a Réz-hegy-
ség határol. A két hegység között a Sebes-Körös medre
húzódik. Neve a régi magyar Éles személynévből szár-
mazik, ez pedig az éles melléknévből ered. Régies ki-
csinyítő „-d” képzője arról árulkodik, hogy a település
maga sokkal korábbi keletkezésű, mint 1291. A tele-
pülés első, máig fennmaradt írásos említése az a fel-
jegyzés, amelyet Várad 1291 és 1296 közötti
püspökének, II. Benedeknek a bécsi Nemzeti Könyv-
tárban őrzött kódexe tartalmaz. Ez arról szól, hogy
villa Elusd – Elusd község – hívei püspöki gabonatized,
azaz dézsma címen, tizenkét kereszt gabonát adtak. Ez
bizonyíték arra, hogy ekkor már nem csak, hogy a falu
és annak római-katolikus egyházközössége is létezett,
de a település túlélte az 1241-es tatárjárást is.

Ahol évszázadokon 
keresztül Élesd 
története zajlottA mai város közelébenemelkedő hegyek között ál-lott és áll romjaiban ma isSólyomkővár, mely többmint négy évszázadon ke-resztül volt a Réz-hegységészaki és déli oldalán fekvőközségek gazdasági és ka-tonai központja. Sólyomkővártartományának kereté-ben zajlott Élesd történeteévszázadokon keresztül.A vidék első urai a du-nántúli Geregye nemzetség-ből valók voltak, ők töre-kedtek arra, hogy a környé-ken birtokokat szerezzenek. 

A nemzetség legjelentő-sebb képviselője I. Écs fia,Geregye Pál (1224–1264)volt, aki megszerezte és vár-birtokához csatolta többekközött a mai Élesd területeitis.  Ő építette a XIII. századmásodik felében a Sólyom-kővárat, hasonlóképpenAdorján, Körössebes, Alsó-valkó és Váralmás várait isuradalma védelmére.Továbblépve a történe-lemben: 1599-ben Bocskai Istvánélett a vár, aki halála előttpár héttel Báthory Gáborttette meg örökösének. Őtkövette a birtokosok sorá-ban, 1610-ben Imreffi János

és felesége Iffiú Katalin,majd Imreffi Mihály lett aföldesúr, akinek halála utánfelesége, Zólyomi Erzsébetlett a birtokos.Az 1657. október huszon-nyolcadikai erdélyi diéta II.Rákóczi Györgynek ítélte azuradalmat. 1660-ban Kemény Jánoserdélyi fejedelem birtokalett, akinek papja az elsőfelszólításra átadta a várata törököknek. 1660 és 1692 között avár, és annak birtokai, köz-tük Élesd is török uralomalatt volt. 1692-ben, amikor Vára-dot a törököktől visszafog-lalták, Élesdnek csupán ki-

lenc lakosa maradt életben,de a község népessége gyor-san pótlódott a környék ma-gyar falvaiból.A II. Rákóczi Ferenc ve-zette szabadságharc idején(1703-1711) a fejedelembirtoka és kuruc fészek volta vár. 1709. augusztus máso-dikán Kriechbaumm tábor-nok közel 3 ezer katonávalÉlesd közelében haladtNagyvárad irányába, amikorBagossi András vezérletealatt álló ötszáz sólyomkőikuruc lovas támadt rájukÉlesd és Tinód között, de alabancok visszaverték őket.A szabadságharc leveréseután a vár utolsó kapitánya

Horváth György volt, a várata császáriaknak átadta, akik1711-ben Löwenburg csá-szári tiszt vezetésével le-rombolták. Az uradalom három rész-re szakadt, az északi területMicske központtal különuradalom lett, a hegyvidéki,románok lakta falvak szin-tén kiváltak és Báródságnéven önálló kiváltságos ro-mán nemesi kerületet al-kottak. A maradék uradalom aBánffy család birtokába ke-rült, az okiratok szerint1717-ben Bánffy György tu-lajdonába került Körösbán-laka, Brátka, Csarnóháza,Élesd, Nagyfeketepatak,

Sólyomkővár
maradványai
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Élesdlok, Sólyomkőpestesés Tinód. A család a rommá lett só-lyomkői várból Élesdre he-lyezte át gazdaságuk köz-pontját. Ekkor költöztettékát Élesd falut a Körös mellőla mai helyére.
A maradványok, 
melyek Sólyomkő 
várára emlékeztetnekNagyváradtól mintegynegyven kilométerre kelet-re, a Sebes-körös jobb part-ján található Élesd nevű kisváros. Ettől három kilométerreészakra a Réz-hegység lá-bánál levő Sólyomkőpestesfelett emelkedő négyszáz-negyvennyolc méter magasVár-hegy tetején Sólyomkővárának csekély maradvá-nyaiAmint azt már a felveze-tőnkben röviden említettük,Élesd az okleveleinkbenmár 1291-ben szerepel, elő-ször villa Elusd alakban. Aközépkori település erede-tileg nem a mai helyén, ha-nem attól mintegy két kilo-méterre feküdt, a Köröspartján, ahonnan a gyakoriáradások miatt lakosai aXVIII. század elején a jelen-legi helyre költöztették át. 
A vár falai egy meredek
sziklára épültekA vár alaprajzi elrende-zése ma már nem állapít-ható meg, de a falak ma-radványai egy szabálytalan,megközelítően téglalap ala-kú alaprajzot mutatnak.A vár bejárata a keleti,könnyebben megközelítőoldalon lehetett, miután atöbbi részeken a vár falai a

meredek szikla széleireépültek. A kaputorony előtt egyszéles és mély, részben márfeltöltődött sziklaárok fi-gyelhető meg, amely feletta szokásos módon ácsoltfahíd vezetett a felvonóhíd-dal is védett bejárathoz. A falakat bástyák is erő-síthették, és a falakon belüla bárúr palotája, a lovagte-rem, az őrség szobái ésegyéb gazdasági rendelte-tésű helyiségek lehettek.Sajnos mindezekből ma mársemmi sem maradt meg,csupán az alapfalak egy ré-sze és az árok látható. 
Pál comes 1242 és 1276
között építi fel a váratSólyomkő a XIII. század-ban ideszármazott dunán-túli Geregye nemzetség bir-tokszerzeményei közé tar-tozott. Különösen Écs fia, Pál co-mes igyekezett a tatárjárásután a Berettyó és a Sebes-Körös völgyében minél többkirályi birtokot megszerez-ni, elsősorban a két folyóközötti lakatlan területeket.1242 és 1276 között Pál co-mes birtokainak védelmérefelépítette Solyómkő várát,melyet nem sokkal ezután,1277 körül a Borsa nem-beliek szereztek meg.
Első várnagyának 
említése 1306-ban 
történikKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében tesz említést ar-ról, hogy amikor III. Endrekirály 1291-ben Nagyvára-don a bárókkal, valamintBihar, Kraszna, Szolnok,

Szatmár és Szabolcs vár-megyék nemeseivel gyűlésttartott, már ott voltak kö-zöttük Sólyomkő váránakúj birtokosai, a Borsa nem-beli Jakab – másként Kopasz– főlovászmester, a későbbinádor is.Első ismert várnagyánakemlítése – castellanus deSolumkeu – azonban csak1306-ban történik, amikoregyedüli birtokosa Kopasznádor, várnagya és servi-ense pedig Pál mester.
Károly király további 
két erődítményt építtetÍrott dokumentumok ta-núskodnak arról, hogy mi-után Kopasz nádor CsákMáté pártjára állva hűtlen-ségbe esett, 1316-ban Ká-roly király haddal támadtellene, és a Debrecen mel-letti csatában legyőzte azÁkos nemzetség Erne ágá-val, Petne fia Péter zemplénifőispánnal, Lotárd bán fiávalés a másokkal szövetkezettlázadók seregét. A vesztett csatából Ko-pasz nádor előbb Adorján,majd Sólyomkő várába me-nekült.A király a várat körülzá-ratta, és vele szemben kétkisebb erődítményt emel-tetett, amelynek egyikébena Gulkeled nembeli Joachi-mot, másikba pedig Apayfia Istvánt nevezte ki vár-nagynak. A nádor segítségére érke-zett Moyusnak, csak az Istvánáltal védett erődítményt si-került megszállnia, Joahimétnem, aminek következtébena király el tudta foglalni Só-lyomkő várát, amelyet ez idő-től kezdve királyi várnagyokkormányoztak. 

A birtokcsereSzintén Kiss Gábor köz-léséből derül ki az is, hogyZsigmond király 1389-benCastrum regale Solyomkevtés tartozékait Kaplai Jánosszörényi bánnak adomá-nyozta.Az 1403. október tizen-negyedikei oklevél azonbanmár ismét királyi várnakmondja, és mint ilyet adta1406-ban Zsigmond királySzántai Laczk fia Miklós fiaJakab erdélyi vajdának éstestvérének, Dávid mester-nek a Baranya megyei Nek-cse váráért cserébe.A Kaplai család ez évbena boszniai káptalan előtteredménytelenül tiltakozottaz adományozás ellen, mert1407. június tizenharmadi-kán a birtokcsere megtör-tént.
Családok 
közötti 
viszálykodásokKiemelten fontos tudnimég azt is, hogy a várat nemsokáig birtokolták a Szán-taiak, miután a király 1413-ban elvette tőlük, és felét1453-ban Kusalyi JakcsLászlónak és LosoncziBánffy Istvánnak zálogosí-totta el. Úgy látszik azonban, hogya két család között viszály-kodás támadt, mert 1452.november tizenhetedikénHunyadi János kormányzómeghagyta a kolozsmonos-tori konventnek, hogy szó-lítsa fel Kusalyi Kakcs Lászlóés András nevében LosoncziBánffy László fia Istvánt ésfiait, Sólyomkő várán, vala-mint Mikse nevű városánosztozzanak meg. 

Nem lehet tudni, hogy a
vár miként kerül vissza
a drágffyak tulajdonábaLosonczi Bánffy Lászlófia István 1458. június hu-szonharmadikán az egrikáptalan előtt Sólyomkő vár,és tartozékainak fele részétfeleségének, Margit asz-szonynak, nánai Komn-polthy János özvegyénekadta. 1466-ban már BéltekiDrágffy János birtokábantaláljuk, de hogy mi módonkerült a kezébe, azt nemtudni. Ez évben, vagyis 1466-ban ugyanis, a Drágffyakamiatt panaszkodtak a ki-rály előtt, hogy e várat atartozékaival együtt vissza-szerezték ugyan a LosoncziBánffyaktól, de ezek a váregyes tartozékait mégsemakarták nekik átadni. Ugyanitt röviden mégmeg kell jegyezzük azt is,hogy a vár 1484-ben azon-ban már a Kusalyi Jakcsokés a Bélteki Drágffyak tu-lajdonában van. 

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész és
Vetési László református szór-
ványlelkész, a romániai refor-
mátus egyház szórványügyi elő-
adója a saját munkájukból és
gyűjteményükből küldték be a
szerkesztőségünkbe.  
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Viselkedési kalauz vásárhelyi taxisofőröknek 
► Az autó a munkahe-lyed, és nem szívességbőlszállítsz bennünket ábólbébe, hanem pénzért, úgy-hogy ne viselkedj velünkolyan lekezelően, mintha va-lami csóró stopposok len-nénk
►Ne vágjál pofákat, ha avégén nem kapsz borravalót,mert az nem jár neked alap-ból, hanem ki kell érdemelni,ahogy a vendéglátásban is;ha az utasod kell eljátssza aGPS-t, mert nem tudod, holvan a Bolyai líceum vagy aLaci csárda, akkor ne legye-nek borravalós igényeid
► Akkor se fintorogj, hacsak „nagy" pénzünk van,amiből nem tudsz visszaad-ni; részünkről jogos elvárás,hogy mindig legyen elegen-

dő kis címletű bankjegy ná-lad, nem fordítva, és ha elkell kocsikázni az első üzletigpénzt váltani, majd vissza acélállomásunkhoz, azt azutat már te fizeted (egyszermegtörtént, hogy a vázoltszituban a taxisofőr lazánújraindította az órát, nemakartam hinni a szemem-nek)
► Ne intsél ki nekünkflegmán a volán mögül, hogya csomagjainkat rakjuk ahátsó ülésre, hanem szálljki ügyesen, nyisd ki a cso-magtartót, és segíts bepa-kolni, mivel a csomagoknakott a helyük, benne van anevében is – csomagtartó
►Ne érezd kötelességed-nek, hogy „szórakoztass" ben-nünket utazás közben; ha mi

nem kezdeményezünk be-szélgetést, akkor te se tedd,mert az nem azt jelenti, hogygátlásosak vagyunk, hanemazt, hogy momentán nincskedvünk egy idegennel sem-miségekről cseverészni

► Ha megkérünk, hogykapcsold ki a bömbölő mu-latós förtelmedet, akkor nekérdezz vissza, hogy „Nemlesz elég, ha lejjebb húzom?",mert nyilván nem a hangerő-vel van bajunk

► S legfőképpen: ha bá-torkodunk szóvá tenni, hogya diszpécserica által mondotthárom perc helyett tizenhá-rom perc múlva jöttél ki, akkormég ne neked álljon feljebb!
Molnár Tibor

☻ Volt olyan év, amikormínusz 15 km autópálya épült:nemhogy nem adtak át egycenti új autópályát se, de mégel is bontottak egy korábbanelkészült szakaszt
☻ Az ortodox egyházfikközött lassan több a homo-szexuális, mint egy melegfel-vonuláson, és több a pedofil,mint a külön az elítélt gye-rekmolesztálók számára épí-tett dallasi börtönben
☻ Még mindig ortodoxegyház: érdekes az is, hogyRomániában nem engedélye-zett a melegházasság, ellenbenhomoszexuális pópa eskethet(hetero párokat)
☻ A jogszabály eltörléseelőtt (amely szerint minden,a rácsok mögött írt mű egyhónappal rövidítette meg azillető fogvatartási idejét) olya-nok írtak „könyveket” a bör-tönben, akár 8-10-et is, akikvalójában a nevüket is aligtudják leírni
☻ Országos szinten többházban van internet, mint víz -öblítéses vécé
☻ Egy olyan szász emberaz államelnök, aki románabb-nak akar látszani a románok-nál, ezért a nemzeti kisebb-ségekről gyakorlatilag tudo-mást sem vesz, a magyarokkalaz élen (a nemrégiben Szé-kelyföldön tett látogatása iscsak porhintés volt, nem vál-tozott tőle semennyit és sem-miben a székelyek helyzete,és nem is fog)

☻ Egyes vasútvonalakonlassabban közlekednek a vo-natok, mint száz évvel ezelőtt,és vonattal eljutni az országdélkeleti részéből az észak-nyugatiba, mondjuk Konstan-cáról Szatmárnémetibe továbbtart, mint elrepülni Amerikábavagy a Távol-Keletre
☻ A híradókban csakolyankor említik egy romániaimagyar nemzetiségét, amikorvalami rosszaságot csinálunk(lásd például Csibi Barna vagyBeke István), ellenben amikorvalamilyen kiemelkedő sport-teljesítmény(ünk)ről - példáulNovák Eduárd paralimpiaibajnok és világbajnok kerék-pározó esetében - számolnakbe, akkor már nem, még vé-letlenül sem 
☻ Habár a banánt, a kó-kuszdiót és az olajbogyót ki-véve gyakorlatilag mindengyümölcs és zöldség megte-rem nálunk, a bevásárlóköz-pontokban kapható karfiolfrancia, a fokhagyma kínai, azeper spanyol, a paradicsomtörök, a törökparadicsom gö-rög, a sárgadinnye albán, aszőlő lengyel és így tovább
☻Mi nemcsak az orvosnálvagyunk „hálásak”, hanemszinte mindenhol – az em-berek zöme ügyintézéskorúgy érzi, hogy a hivatalnoknem a dolgát végzi (amiért afizetését kapja), hanem való-jában szívességet tesz neki,ezért általában megjutalmaz-zák „egy kis figyelmességgel”

Bolond szél fúj...
Harmincnégy év után vette le műsoráról a memphisi Orpheum mozi az El-
fújta a szél című filmet, mert többen tiltakoztak annak „rasszizmusa” miatt.
Az amerikai polgárháború idején és az azt követő években játszódó, több-
szörös Oscar-díjas alkotást 1939-ben  mutatták be. A filmet Margaret Mit-
chell 1936-ban írt, azonos című regénye alapján Victor Fleming rendezte,
főszereplők Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard és Olivia de Havilland.(A regény és a film központi alakjaScarlett O’Hara, egy déli ültetvényes lá-nya, a történet az ő életét és boldogulását,és azon keresztül az Amerikát 1861 és1865 között emésztő polgárháborút ésaz utána következő időszakot mutatjabe. A producer, David O. Selznick annomegtiltotta a néger kifejezés használatáta filmben, továbbá a Scarlett O’Hara da-dáját alakító Hattie McDaniel volt azelső afroamerikai színésznő Amerikában,akinek tehetségét – a filmben nyújtottművészi alakításáért – Oscar-díjjal is-merték el.)Nézzük, milyen filmeket tilthatnánakmég be ezek után (Romániában), és mi-ért:A Titanicot, mert a nézők az óceánjáróelsüllyedésére kíváncsiak, és nem a hosz-szú nyál-romantikus szálra, hogy Jackhogyan rajzolja le a pucéron tepsedőcsajt a luxuslakosztályban, majd utánahogyan firkálja meg a hajó gyomrábanegy automobilbanA Wall Street farkasát, mert sértő aPSD-s választókra nézve, akik a film fő-hősével ellentétben ágrólszakadtak ésostobákA Keresztapát a lófejes jelenet miatt,mert azzal mifelénk nem pocsékolnak,hanem beledarálják a szalámibaA Taxisofőrt, mert a hazai kisnyug-díjasoknak csak a buszozás és a maxi-taxizás ingyenes, a taxizás nemA Kutyaszorítóbant, amely sértő anőkre nézve, mivel egyik szereplőneksincs felesége, akit naponta megverhetne,és ezért olyan agresszívekA Gladiátort, mert sértő az oltyánokranézve - rájönnek, hogy sokkal elmara-

dottabbak a rómaiak rabszolgáinál, így2000 évvel később isA Száll a kakukk fészkérét, mert azegész ország valójában egy nagy elme-gyógyintézet
A máltai sólymot, mert a sólyommagyar madár
A szarvasvadászt, mert a medvékután a szarvasokra is kilövési engedélytadnának
A rettenthetetlent a székelyek au-tonómiatörekvései miattA Mátrixot, mert a vidéki moldvaikzöme még a négy alapművelethez sekonyít, nemhogy a felsőbb algebráhozÉs végül: az összes román filmet,

amelyek érzéketlenek az éhezőkkel
szemben – mindenikben állandóan
zabálnak.

(A filmötletek részben a tnr nyomán)

Románia, szeretlek!

„Ha Japán a mosoly országa, akkor Románia kész
röhej” – szólt az ismert mondás még a gengszterváltás
előtt, ám most, lassan három évtized elteltével még
mindig minimum annyira érvényes, mint az „átkosban”,
legalábbis a (tragi)komikus helyzetek, az áldatlan ál-
lapotok és mindenféle visszásságok meg abszurditások
sokaságát illetően. Lássunk néhány érdekesebbet:



latával. Ebből következően asajtó kezdettől fogva a hatalomellenőrzését volt hivatott ellátni,feltárva a politika belső mű-ködését, ellentmondásait, a kor-rupciót, a panamákat, a hazug-ságokat, a tömegek félreveze-tését stb. A sajtó tehát – elvileg– a hatalmi fékek és ellensúlyokegyikének számított, bár sohanem lehetett negyedik hatalmiág – mint ahogyan sokan állí-tották és állítják –, mert mű-ködését éppen a hatalom dik-tálta jogszabályok alakították.A sajtó és a média hatalmikontrollfunkció¬ját csak egyet-len esetben tudta és tudja kép-viselni: ha nem manipulálja atényeket, az információkat, ha„az igazat és csakis az igazat”tartja szem előtt. Nem véletlenDeák Ferenc válasza arra a kér-désre, hogy milyen sajtótör-vényre lenne szükség. A hazabölcse azt mondta, a sajtótör-vénynek egyetlen mondatbólkellene állnia: hazudni nemszabad. A sajtó tehát velejéigdemokratikus alapintézmény,amely nélkül nem képzelhetőel modern demokrácia.De vajon ebből a tankönyvízűleírásból mi valósult meg? Nempusztán idealisztikus elvárásaz egész, ami csak a mesébenvált valósággá? Kétségtelen: asajtó és a média szinte meg-születésétől fogva kettős, sőthármas harapófogóban küsz-ködött, próbálta megőrizni füg-getlenségét – több-kevesebbsikerrel. Mind a gazdaság, minda politika, mind a társadalomszereplői igyekeztek rátenni akezüket az egyes médiumokra,befolyásolni, manipulálni, irá-nyítani, birtokolni akarták azo-kat.A gazdasági, piaci elit egészenegyszerűen lapokat, televízió-kat, rádióstúdiókat stb. vásároltmeg és tulajdonosként terjesz-tette ki hatalmát az egyes csa-tornák és orgánumok felett –ez a folyamat napjainkra meg-határozóvá vált, miután a glo-bális pénzügyi elit szinte azösszes, nemzetközileg megha-tározó kereskedelmi csatornátés sajtóorgánumot megvásá-rolta és irányítja. Emellett apolitikai hatalom is gyakran„elcsábul” és az államilag pén-zelt közszolgálati csatornákonkeresztül igyekszik befolyásátkiterjeszteni a szerkesztősé-gekre.De a civil társadalom semáll távol attól, hogy hatást gya-koroljon a médiára, példáulilyen befolyásolási szándék az,amikor külföldről pénzelt civilszervezetek próbálják mani-pulálni a sajtót hamis informá-ciók terjesztésével. Az egyiklegkirívóbb példa erre Fekete-Győr Andrásnak, a MomentumMozgalom vezetőjének egyéb-ként felháborító behatolása azOrigó.hu szerkesztőségébe és

az egyik újságíró félreérthetet-len megfenyegetése azzal kap-csolatban, hogy miről „ildomos”írnia vagy nem írnia a lapjá-ban.Piaci, politikai és civil sze-replők egyaránt bombázzák te-hát a médiát már évtizedekóta, és akár le is gyűrhettékvolna már, azonban volt egykegyelmi időszak, amikor anyugati sajtó és médiavilágszinte az ideális, deáki elvárá-soknak megfelelően működhe-tett: ez volt a hidegháború kor-szaka. Ekkor ugyanis, 1946-tól1989-ig kialakult és működötta kétpólusú világrend, egyikoldalon a szovjet típusú, kom-munista tervgazdasággal és apolitikai diktatúrával, másik ol-dalon a szabad piacgazdasággal,demokráciával és emberi jo-gokkal. A kommunista táborbana mindenható, diktatórikuspártállam nemes egyszerűség-gel bekebelezte és totális irá-nyítás alá helyezte az újságírást,megszüntetve ezzel független,közvetítő szerepét, így a médiaaz állam részévé vált.Ezzel szemben kellett meg-mutatnia a „szabad világnak”,a Nyugatnak, hogy ezen a tér-félen demokrácia van, a sajtóis szabad és független, az újsá-gírók szabadon megírhatják atényeket, manipuláció és ha-zudozás nélkül. Emlékszünkmég azokra az időkre – nemvoltak túl régen –, amikor aBBC-re, a CNN-re és társairaúgy gondoltunk mint az igazságés a tárgyilagosság, pártatlanságbajnokaira? Emlékszünk, hogya kilencvenes – talán még akétezres – években is követendőpéldaként, eszményszerű mo-dellként beszélt mindenki ezek-ről az orgánumokról?Holott ma már be kell lát-nunk: pusztán a körülményekszerencsés összejátszása foly-tán működött néhány évtizediga nyugati ideáltipikus modell,a független tájékoztatás mo-dellje. Köszönhető volt ez an-nak, hogy a Nyugatnak bizo-nyítania kellett a világ előtt:nemcsak gazdaságilag, de po-litikailag, kulturálisan és a saj-tószabadság kérdésében ismessze felette áll a kommunistarendszernek. Ezért „fogta visszamagát” a politika, ezért enged-ték az „objektív” tájékoztatásta sajtónak (döntően persze akommunista rendszer kritikájátille¬tően) a nagy médiamogu-lok, a globális piac urai, ezértnem „fenyegetőztek” álcivilszerveződések és mozgalmak.A fordulat azonban megtör-tént. A kommunista rendszerbukása után a globális uralmikörök már nem érdekeltek asajtó és média objektivitásában,a pártatlan és független tájé-koztatásban. Új, globális világ-rendet kívánnak létrehozni, ésennek megvalósításához olyan

médiumokra van szükségük,amelyek előkészítik, felkészítikaz embereket szerte a világminden részén egy kozmopolitavilágtársadalom kialakulására,amelyben új, egységes kultúraés vallás formálja majd a min-dennapokat. Az embereket te-hát nem tájékoztatni kell a té-nyekről, hanem formálni, át-alakítani őket az új, globális ví-ziónak megfelelően.Vagyis a médiának innentőlkezdve nem a tényekről kelltájékoztatnia az embereket, ha-nem arról, hogy hogyan kellgondolkodni a tényekről. A glo-bális elit vízióinak, a globaliz-musnak megfelelően új való-ságlátást (vagy világlátást) kellmeghonosítani – ez válik a nem-zetközi média elsődleges funk-ciójává. Tájékoztatás helyettvalóságértelmezés, tények be-mutatása helyett tények látta-tása.Bámulatosan szólta el magátnéhány hete Zbigniew Brze-zinski volt nemzetbiztonságifőtanácsadónak, nem melleslegDavid Rockefeller mellett a Tri-lateláris Bizottság egyik alapí-tójának a lánya, Mika Brzezins-ki, az MSMBC tévécsatorna mű-sorvezetője.Egy műsorban a Trump általterjesztett állítólag hamis té-nyekről panaszkodott és arról,hogy Trump így kontrollálnitudja a tényeket, továbbá azt,hogy az emberek mit hisznek.„(Holott) ez a mi feladatunk” –mondta elégedetlenül. Vagyisa média feladata: kontrollálni,hogy az emberek mit hisznek.A CBS-hírek egykori elnöke, Ri-chard Sabant már pár évvel ez-előtt így fogalmazott: „A mi fel-adatunk nem az, hogy azt adjukaz embereknek, amit akarnak,hanem hogy azt adjuk nekik,amit mi fontosnak tartunk.”Valóság nevű nagybátyánkelköltözött, eljött helyette aNagy Testvér, aki vigyáz ránk.Jól látszik ez hazánkban is, ahola balliberális média ezerrelcsatlakozott a globális valóság-csináló elvárásokhoz. A médiáta nyugati világban – tisztelet anagyon fontos kivételeknek! –a XXI. század elejére magábaszippantotta a globális elit, éselszakította a társadalomtól, atényektől. Az igazán fontos kér-dés ezek után az, hogy mit szó-lunk mindehhez mi, közép-eu-rópaiak, akikből még nem ve-szett ki a dolgok megismeréseutáni vágy, a fake news (koholthírek) helyett a valóság irántitisztelet. Ami biztos: nem sze-retnénk, ha mások mondanánkmeg nekünk, hogy mit gondol-junk Európáról, a migrációról,a nemzetről és a világról.Azt majd megmondjunk mia világnak.
Fricz Tamás

A szerző politológus
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Hazudni márpedig nem szabad
Mi volt a sajtó, az újságírás eredeti funkciója? Semmi más,
mint a tájékoztatás. Az emberek tájékoztatása a tágabb
környezetükben zajló eseményekről, leírása mindannak,
ami közvetlenül vagy közvetve befolyásolja az életüket. S
miután az életüket meghatározó döntések, történések
döntően a politikához, az államhoz kötődtek, ezért a hírek
nagy része ez utóbbiakról szólt és szól ma is.
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A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEdVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

A kommunista rendszer bu-kása után a globális uralmi kö-rök már nem érdekeltek a sajtóés média objektivitásában, apártatlan és független tájékoz-tatásban.Mi volt a sajtó, az újságíráseredeti funkció ja? Semmi más,mint a tájékoztatás. Az emberektájékoztatása a tágabb környe-zetükben zajló eseményekről,leírása mindannak, ami köz-vetlenül vagy közvetve befo-lyásolja az életüket. S miután

az életüket meghatározó dön-tések, történések döntően apolitikához, az államhoz kö-tődtek, ezért a hírek nagy részeez utóbbiakról szólt és szól mais.A sajtó és a média ideáltipi-kus esetben egyfajta függetlenközvetítő közeg volt az államés a társadalom között, ámalapvetően mégiscsak a társa-dalomhoz szólt, a társadalomtartotta el a lapok megvásár-lásával, a médiumok haszná-

A globális sajtó és média paradigmatikus eltorzulása a XXI. században.
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Vass Ádám szereti
az erdélyi szurkolóit
A magyarországi labdarúgó 2. liga augusztus 13-ai 3.
fordulójának egyik legérdekesebb mérkőzésén a
helyi Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. az MTK Bu-
dapestet fogadta. A találkozó után a Kolozsvári CFR
egykori kiváló labdarúgójával, az MTK jelenlegi kö-
zéppályásával, Vass Ádámmal beszélgettem. 

Az élvonalba szeretne
feljutni az MTK-val

– Vass Ádám jelenleg az
MTK egyik meghatározó já-
tékosa, akár csapattársa,
Torghelle Sándor. Az MTK
éppen az egyik bajnokesélyes
Békéscsaba 1912 Előre ott-
honában rabolt pontot. Mi-
lyen volt az összecsapás?– Az első félidőt elég ki-egyenlítettnek láttam, hi-szen mindkét együttesnekvoltak gólhelyzetei, a má-sodik játékrészben mintegy30 percen keresztül már miuraltuk a játékot. Én úgygondolom, hogy egy igaz-ságos gólnélküli döntetlenszületett ezen a találkozón.

– Jelenleg az MTK a do-
bogós helyezésen áll. A cél a
feljutás?– Abszolút! Az a célunk,hogy bajnokként jussunkvissza az élvonalba.
A kolozsvári szurkolók
szeretetét érezte

– A 2012–2013-as évad-

ban a Kolozsvári CFR játé-
kosa volt, azaz a román él-
vonalban focizott. Hogyan
emlékszik vissza arra az idő-
szakra?– Sajnos azon időszak alabdarúgói pályafutásomlegbalszerencsésebb évevolt, hiszen egy Rapid ellenitalálkozón lábfejcsonttöréstszenvedtem, ezért is nagyonbántott és fájt nekem, hogynem tudtam többet nyújtania CFR színeiben, sőt a Baj-nokok Ligája csoportköré-ben sem tudtam játszani,csak a BL-selejtezőkön. 

– A 15 találkozón muta-
tott játéka alapján az erdélyi
szurkolók kedvenc játékosa
volt. Ezt lehetett érezni?– Mindenképpen! Azt aszeretetet, amit ott a szur-kolóktól és a magyar em-berektől kaptam, soha nemfogom elfelejteni, ezért amai napig  hálás vagyok ne-kik. Bárhol fociztam, jóléreztem magam, de Kolozs-vár és a CFR a mai napig aszívem csücske maradt,ezért is mindent köszönök,

amit Kolozsvártól, a csapat-tól és az ottani emberektőlkaptam.
– Azon időszakban kiala-

kultak baráti kapcsolatai is,
amiket a lehetőségeknek
megfelelően ápol? Azóta járt
még Kolozsváron, Erdély-
ben?– Persze, ápolok. Sajnos,azóta arra még nem jártam,de mindenképpen vissza fo-gok térni, hiszen egy cso-dálatos évet töltöttem elott, a sérülésem ellenére. 
Rajzol, fest és hódol 
a tetoválásoknak

– Többször hangoztatta
interjúi alkalmával, hogy
szabad idejében nagy elő-
szeretettel rajzol koponyá-
kat, halálfejeket, innen is ih-
letődik az egyik hobbija, a
tetoválás. Ebből erőt merít?– Nagyon szeretek raj-zolni, főleg koponyákat, deszívesen festek is, ebből ki-folyólag a tetoválásokat isnagyon szeretem. Ez a hob-bim kikapcsol, ezért sza-badidőmben ennek is hó-dolok.

– Azt is említette, nincs
kizárva, hogy idővel ezen a
pályán is kipróbálja magát.
Ez még érvényes?– Igen, idővel szeretnéme téren is kipróbálni magam,majd eldől, hogy lesz hozzá

tehetségem, vagy sem. 
– Hány tetoválás borítja

a testét?– Mintegy 30-40 körül,de nem is tudom pontosan.Amelyik rajz megtetszik ne-kem, azt magamra tetovál-tatom...
– Visszatérve a futballra,

mik a jövőbeli tervei a lab-
darúgással kapcsolatosan?– A legközelebbi tervemaz, hogy az MTK-val a Mer-cantil Bank Liga bajnokailehessünk, és felkerüljünkaz OTP Bank Ligába, vagyisaz élvonalba, ezért is sze-

retnék az MTK-nál maradni,tovább játszani, és ott be-fejezni a labdarúgói karri-erem. Úgy gondolom, hogynagyon jó közösségbe ke-rültem, szeretek itt futbal-lozni. Mindamellett, hogy atavaly kiestünk az élvonal-ból, összetartó csapatot al-kotunk, és nagyon bízunkabban, hogy visszakerülünkaz OTP Bank Ligába. 
– Mit üzen az erdélyi szur-

kolóinak?– Azt, hogy szeretemőket!
Czimbalmos 
Ferenc Attila

l A 28 éves Vass Ádám 1988. szeptember 9-én született Kápolnásnyéken (Fejér megye). 
l2003-ban a Ferencvárosban kezdte pályafutását még junior labdarúgóként, aztán
l2004-ben, 16 évesen külföldre szerződött az angol Stoke City csapatához, ahol a kor-

osztályos együttesekben három esztendőn át játszott. 2007-ben az olasz Brescia csa-
patába igazolt a Seria B-be, ahol 2012-ig futballozott. Azon évben a Ferencváros, a
Spezia Calcio és a CSZKA Szófia vezetőivel is tárgyalt, végül a Kolozsvári CFR 1907
alakulatával írt alá szerződést.

lKolozsvárról 2013-ban a belga élvonalbeli KV Oostende csapatához került, ahonnan
2014. január 11-én szerződtette le az MTK Budapest.

lVass a felnőtt- és korosztályos magyar válogatottban is szerepelt, 2007-ben az év
fiatal magyar labdarúgójának választották meg Magyarországon.
lTestvére, Vass Máté a Szigetszentmiklósi TK labdarúgója.
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Három fiatal Maros megyei labdarúgó –  Grittó Attila,
Ovidiu Horșia și Csegöldi Ottó, akik a Marosvásárhelyi
Kiválósági Központ játékosai voltak –, augusztus 19-
ről 20-ra virradó éjszaka, hajnali 2 óra körül súlyos
buszbalesetet szenvedett Marosvásárhelytől mintegy
23 kilométerre, Balavásár határában, miután a mik-
robusz sofőrje elaludt, a járgány pedig egy betonfal-
nak ütközött. 

A három Maros megyei labdarúgó buszbalesetéről

A három játékos Buka-restből utazott haza, miutánjelenlegi együttesük, a FCSBszíneiben bajnoki mérkő-zésen vettek részt az elsőforduló keretében: Grittó ésHorșia a Petrolul ellen azU19-es csapat színeiben,míg Csegöldi az U17-esegyüttessel a Chiajna ellenjátszott. A három futballistaaugusztus 1. óta a Bukartesti

FCSB együttesénél játszik.A három labdarúgó közüla vásárhelyi Speranța voltcsatárának, Grittónak az ál-lapota a legsúlyosabb,ugyanis ő nyílt bokatöréstszenvedett, így három mű-téti beavatkozáson esett áta Maros Megyei Kórházban,míg a volt speranțás csa-pattársa, Csegöldi a jobbszeme mellett szenvedett

vágást, emellett felhasadt aszemöldöke. A marosszent-györgyi Kinder csapatánálnevelkedett Horșia szeren-csésebb volt, ugyanis ő né-hány zúzódással és vágássalmegúszta.A három fiatal és tehet-séges labdarúgó balesetérőlés felépüléséről lapunk kö-vetkező számában bőveb-ben beszámolunk. C.F.A.Grittó Attila a műtét után

Grittó Attila 
és Horsia Ovidiu
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A francia elnök három hónap alatt 26 EZER EURÓT költött sminkre

Dubaiban bevezetnék adróntaxit. Lettországbanegy ejtőernyőst a tévétoronytetejéről tizenhat propelle-res gép emelte háromszázméter magasra, aki onnanugrott le. A gyártó szerinta „teherdrón” mentőexpe-díciókat is segíthet, példáulégő épületnél. A drónokegyértelműen fénykorukatélik.Bár pilóta nélküli repü-lőgépek már az 1960-asévekben is léteztek, de adrón kifejezés csak mosta-nában terjedt el. Míg eleintekatonai feladatokra alkal-mazták őket, ma már a né-hány grammos változattóla kisebb repülőgép mére-tűig bármilyen típus meg-található. A drónokat bevetették akörnyezetvédelemben is,például Szumátra szigeténa földművesek kiterjesztet-

ték ültetvényeiket az ele-fántok élőhelyére, és sok-szor megölik azokat az ál-latokat, amelyek elpusztítjáka terményt. Ezért egy ter-mészetvédő szervezet dró-nokkal figyeli az elefántokat,és ha a gazdák területéretévednek, elhajtják őket.Egy korábbi NASA-mérnöka folyamatosan zsugorodóerdők megmentésére azttalálta ki, hogy drónokrólelőcsíráztatott magokat lőa földbe. Naponta harmin-chatezer fát szeretne ültetni.Japán tudósok apró – raga-csos anyaggal bevont – dró-nokkal pótolnák a kihaló-félben lévő méheket, ésolyan programon dolgoz-nak, amely felismeri a be-porzásra váró virágokat. Arotterdami kikötőben nap-elemes dróncápák gyűjtikössze a vízbe dobott sze-meteket.

drón 
mint paparazziA távirányítós repülők-nek nem mindenhol örül-nek.A hatvanöt éves, virginiaiJennifer Youngman a va-sárnapi istentisztelet utánéppen a puskáját pucoltaa tornácon, amikor egyzümmögő drón repült át abirtoka felett. A nő arragyanakodott, hogy lesifo-tósok próbálják lefényké-pezni a szomszédjában lakóRobert Duvallt, a Kereszt-apa egyik sztárját, ezértszilánkokra lőtte a gépet.A kambodzsai főváros-ból, Phnompenből azutántiltották ki a drónokat, hogyegy német turista levide-ózta a király anyját tornaközben. Brit börtönökbetöbbször csempésztek bedrónnal drogot, cigit, tele-

font, fegyvert. Komoly gon-dot jelentenek az ipari kém-kedéshez használt gépek,de a Bayern Münchennélsem arattak osztatlan tet-szést a stadion felett rep-kedő kamerák. Tavaly vi-szont megjelent a piaconaz a jelzavaró „láthatatlanfalként” működő védelmirendszer, amelynek köze-lében a drónok elveszítika kapcsolatot a kezelővel,ezért automatikusan visz-szarepülnek a felszállásipontjukhoz.Bár a modernebb gépekautomatikusan fékeznek,ha a kezelőjük ügyetlenke-dési miatt belecsapódná-nak valamibe, még fordul-nak elő balesetek. Egy NewYork-i nő például éppenszámítógépezett a huszon-hetedik emeleten, amikoraz ablakát betörte egy drón.Egy szingapúri férfi légi fel-

vételt készített Budapesten,a Szabadság híd felett, ami-kor a gépe egy kocsi szél-védőjére zuhant. EnriqueIglesias pedig a koncertjeinrendszeresen elkapott egydrónt, hogy azzal videóz-hassa le a közönséget. Az-tán egy mexikói fellépésena propellerbe nyúlt – a mű-sort vérző kézzel, véres pó-lóban fejezte be.Hazánkban legtöbben fo-tózásra, videózásra hasz-nálják a drónokat, ami an-nak is köszönhető, hogykét éve jelentősen csökkenta gépek ára, így sokan pró-bálkoznak efféle munkák-kal. Az amerikai PwC ku-tatás eredményei alapján,azonban a drónok néhányéven belül 127 millió dollárértékű munkát vesznek átaz emberektől.
Timár Tímea

Az „egek” királya
Már szinte alig van esküvő és filmforgatás drónok
nélkül, de a zümmögő gépmadarak a szórakoztatás-
nál sokkal többre hivatottak. Megmenthetik az erdő-
ket, az elefántokat, és olyan típus is készülőben van,
amit a katasztrófák éhező áldozatai meg is ehetnek.

A szépségnek ára van, de
a francia polgárok most
nem örülnek.Elnöksége első három hó-napjában 26 ezer eurót si-került elvernie sminkre Em-manuel Macronnak. A Le Po-int című lap írta meg, hogyaz elnök beiktatása óta egybizonyos Natacha M. smin-kes egy 10, illetve egy 16ezer eurós számlát nyújtottbe a szolgáltatásaiért.A francia polgárok ért-hetően rossz néven vették,hogy az amúgy a külsősé-gekben egyébként is jól tel-

jesítő elnöknek miért kelletteuróezreket költenie arra,hogy még jobban nézzen kia nyilvánosság előtt. A Twit-teren néhány fel is vetették,hogy ennyibe tulajdonkép-pen csak az alapozás került,mi lett volna, ha még rúzsra,szemfestésre és kontúro-zásra is költ.Az elnök hivatala azzalindokolta a magas összeget,hogy a sürgősségi felárnyomta fel a költségeket, ésazt ígérték, hogy a jövőbenjelentősen kevesebbet költmajd az elnök az arcára.

Az egészben az az ab-szurd, hogy Macron tulaj-donképpen végig úgy nézettki, mint akin nincs is smink.A sztori mindenesetre nemfog segíteni az amúgy isgyenge népszerűségi mu-tatókkal küzdő francia el-nökön.A teljes igazsághoz hoz-zátartozik, hogy nem Mac-roné a legdrágább elnökiarc. Francois Hollande ne-gyedévente 30 ezer eurót,Nicolas Sarkozy 24 ezer eu-rót költött a szépségére.
forrás: hvg.hu


