
Húzd meg, ereszd meg   Amint arról a román média bőségesen és nem-zetféltő aggodalommal beszámolt, a képvise-lőház munkaügyi bizottsága kedvezően minő-sítette az RMDSZ még májusban benyújtotttörvénymódosítási kezdeményezését, amelya jelenlegi 20 százalékról 10 százalékra csök-kentené a közigazgatási törvény által előírtanyanyelvhasználati küszöböt azokon a tele-püléseken, ahol a románon kívül más nemzetiközösségek is élnek.

A középkori várépítészet
utolsó tündöklése   Az Arad megyei Solymos és a vele majdnemszemközt fekvő Lippa kapuként fogták közreaz Alföld irányába hömpölygő Marost, amelybúcsút véve Erdélytől, itt szabadul ki az ErdélyiÉrchegység szorításából. Ebben a festői kör-nyezetben helyezkedik el Solymos vára.
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„Nagy elvárások, minimális
óraszám és majdnem nulla
segédanyag" Beszélgetés Szilágyi Mihály zenetanárral.In-terjúalanyunkat, a Marosvásárhelyi ReformátusKollégium és Bolyai Farkas Elméleti Líceumzenetanárát a tantárgy értékeléséről, tantervérőlkérdeztük. 

4. old. // OKTATÁS

Életlecke a javából 
egy parasportolótól

A Vásárhelyi Forgatag sportnapján, a Fuss egykört a Bolyaiért, azaz a Bolyai Kollégium Ala-pítvány által életre hozott rendezvényen –melyen segítséget nyújtottak a Bolyai pályafelújításához  – találkoztam a nyíregyházi 23éves Veres Amarilla paralimpikonnal, aki arendezvény egyik díszmeghívottja volt. Amarillaelső látásra egészséges, vagyis annak tűnik,ugyanis végtagjai egészségesen működnek,de mégis paralimpikon. 

Új sorozat, XI. évfolyam // 38. szám  // 2017. szeptember 21–27. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A romániaiak 
és a számítógép

► Ha a hazai számítógépek billentyűzeteibőlmindenki kiszedné a morzsákat, chips-törme-lékeket és egyéb ételmaradékokat, simán fe-dezni lehetne belőle három közepes afrikaiország egyéves élelmiszer-szükségletét ...

8. old. // HUMOR

Minden szeptember
harmadik szombatján
van a Nemzetközi
Csontvelődonor Világ-
nap. Idén a marosvá-
sárhelyi Hematológiai
és Csontvelő-átültetési
Klinika orvosai, asszisz-
tensei sajtótájékoztatón
hívták fel a figyelmet e
nemes cselekedetre. Ki-
emelték: nagyon fontos,
hogy minél többen sze-
repeljenek az Országos
Őssejtdonor Regiszter-
ben, hiszen ezáltal nő
az esély arra, hogy meg-
találják a megfelelő sze-
mélyt, akinek az őssejt-
jei kompatibilisek a be-
tegével. Hozzátették,
hogy legalább ennyire
fontos, hogy a donorok
az életmentő beavatko-
zás előtt ne gondolják
meg magukat, külön-
ben a páciens életével
játszanak. 

Hősök a háttérben

Óriási igény van csontvelő-
donorokra Vásárhelyen is
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KOS: A héten több tekintetben is fordul akocka. Úgy érezheti, mintha egy sötét időszakonlenne túl, és valóban meglátja végre a napot is.Beindulnak azok a dolgok, amik eddig nemakartak, a környezetével ismét megtalálja azegyensúlyt.
BIKA: Elbizonytalanodhat a sorsában, a kül-detésében, az útjában. Hirtelen már nem látjaa célt maga előtt, vagy csak azt gondolja, túlsá-gosan elérhetetlen, vagy amiatt kezd aggódni,hogy nem is azzal kellene foglalkoznia.
IKREK: A napokban meghozott egy döntést.Tartsa is magát hozzá, ne lépjen vissza, ne pró-bálja meg nem történtté tenni. Most már vál-lalnia kell. Különben is, ha megpróbálná meg-másítani, sokak szemében elveszíteni a hitelét,és megbízhatatlannak tartanák. 
RÁK: Még mindig tart az átállása az őszi időre,de már olykor-olykor megcsillan magában afény. Szerencsére találékony ember, tudja, miveljárhat a saját kedvében, és meg van az a képes-sége, hogy mindenben meglássa a jót.
OROSZLÁN: Kellemetlen, kissé fájó leckét kap-hat az élettől. Nem baj, ha egy kicsit megzuhantőle. Talán pont erre megy ki a dolog, hogy elkellene fogadnia, hogy ön is ember és vannakérzései. Túl sokat vár el magától és túl kemé-nyen.
SZŰZ: Ha ingatlaneladással vagy vásárlássalkapcsolatos tervei vannak, azokat a napokbanlehet célszerű elindítania. Most minden keres-kedelemmel, eladással kapcsolatos ügyet tá-mogatnak a csillagok.
MÉRLEG: Ha valakinek megígért, vagy elvállatvalamit, akkor most már ne mondja vissza, mertazzal csak sok kellemetlenséget fog a saját nya-kába zúdítani, arról nem szólva, hogy bizonyosszemélyeket maga ellen fordíthat.
SKORPIÓ: Lehetne kicsivel óvatosabb is, mertegyes tettei következménnyel járhatnak. Úgyismondhatnánk, hogy veszély leselkedik önre.Óvatosan lépegessen mások tyúkszemére, mertlehet, hogy hamarosan megbosszulják magu-kat.
NYILAS: Mostanában meglehetősen pocséknapjai voltak, már végre túljutna rajtuk, amikorkap egy rossz hírt. Ne gondoljon mindjártrosszra, de még egy kellemetlenebb hír is mostalááshatja az épülő jó kedvét. 
BAK: Bár általában a saját feje után megy, ki-vételesen nem ártana meghallgatnia mások ta-nácsát, még akkor is, ha kéretlenül adják. Érté-kes segítséget kaphat, de ehhez az kell, hogyne utasítsa vissza mások okoskodását.
VÍZÖNTŐ: Legyen óvatos, mert valaki meg-próbálhatja az orránál fogva vezetni. Túl jóhi-szemű, ezért nem veszi észre, hogy igazábólcsak kihasználja. Jó lesz, ha időben észreveszi,különben olyanra is ráveheti, amit később meg-bánhat.
HALAK: Nemrégiben valaki megbántotta, ésazóta sem bírt megbocsátani neki. Pedig lassanfeloldozhatná az illetőt, különösen akkor, hamár igazán megbánta a tettét, és törekszik arra,hogy jóvátegye.
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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!
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Rendkívüli szimfonikus
hangverseny Szeptember 21-én, csü-törtökön este 7 órakor rend-kívüli szimfonikus hangver-senyre kerül sor a maros-vásárhelyi Kultúrpalotanagytermében. A hangver-sennyel Ilarion Ionescu-Ga-laţi karmester 80. születés-napját ünneplik. Vezényel:Ilarion Ionescu-Galaţi, zon-gorán Jose de Solaun spa-nyolországi művész, azEnescu-verseny győztese,orgonán Molnár Tünde ját-szik. Műsoron: Rogalski-,Beethoven-, Saint-Saëns-művek.
Érdemessé tett életekSzeptember 23-án, szom-baton, 18 órától a Maros-vásárhelyi Kövesdombi Uni-tárius Egyházközség tanács-termében kerül bemutatás-ra Nemes Gyula Érdemessétett életek című interjúkö-tete. A könyvet méltatja LesZoltán református lelkész,a Maros-Mezőségi Kéve fő-szerkesztője.
Ötéves a Lurkó-kuckó Fennállásának ötödikévét ünnepli szeptember22-én, pénteken a maros-vásárhelyi Lurkó-kuckó Fej-lesztő- és Játszóház. Az ün-nepi rendezvénysorozatmegnyitója délután 5 órakorkezdődik a Lurkó-kuckószékhelyén, a Gecse utcai

református egyházközséggyülekezeti házában (Ştefancel Mare utca 26. szám). Aprogramban mondókázás,zenekuckó, mozgásfejlesztőtorna, kültéri ügyességi já-tékok, társasjátékozás, já-tékos angol, német és ro-mán nyelvű foglalkozás isszerepel. 18.30-kor a ko-lozsvári Sétáló Bábszínháza Sosemnevető király címűbábjátékot mutatja be, majd19.15-kor megérkezik a szü-linapi torta, illetve táncházrais sor kerül. A belépés díj-talan. Az érdeklődők rész-vételi szándékukat ImreTeklánál jelezzék a 0745-606- 851-es telefonszámon.
Ő az út! – ifjúsági 
zenefesztivál Ő az út! címmel ifjúságizenefesztiválra kerül sorszeptember 23-án, szom-baton 16 órától 21.30-ig aMaros-parton, a kartingpá-lya mellett. Fellép Pora Zoliés a Stone Hill, majd lelkésziáldásra kerül sor, továbbifellépők: Sipos Tiffany, aCSIT Band, Pintér Béla. Aprogramban tanúságtétel isszerepel, ugyanakkor sza-badtéri játékokra is sor ke-rül, illetve imasátor, könyv-vásár, imaséta, ételsátor, il-letve számos gyermekfog-lalkozás is lesz.
Régi autók 
európai fesztiválja Az EOF Oldtimer Club

szervezésében péntektől va-sárnapig zajlik az 5. európaioldtimer és youngtimerfesztivál. A járművek pén-teken délután 4 órakor ér-keznek a marosvásárhelyiLigetbe, az oldtimerek ésyoungtimerek versenye este8 órakor kezdődik. Szom-baton délelőtt 10 órától isa Ligetben tekinthetők megaz autók. Az autók felvonu-lása déli 12 órakor kezdő-dik, ezt követően Vármezőfelé veszik az irányt. Vasár-nap délelőtt 11 órakor Szo-vátán, a Medvetónál állítjákki az autókat. 
Hajnal akar lenni – nép-
daléneklési verseny November 11-én és 12-én Szatmárnémetiben szer-vezik meg a XXV. Hajnalakar lenni népdaléneklésiversenyt a műkedvelő nép-dalénekesek számára, hogya népdaléneklést népsze-rűsítsék. Bárki jelentkezhet,aki nem végzett ének szakotakadémián vagy főiskolán,nem engedélyezett énekes,és betöltötte 12. életévét.Jelentkezési határidő októ-ber 31.
Neagoi Zsófia 
egyéni tárlataA Képzőművészek MarosMegyei Egyesületének ki-állítótermében (Köztársaságtér 9. szám) nyílt meg Nea-goi Zsófia egyéni kiállítása.A tárlat szeptember 29-igtekinthető meg.
Fürszt-telepi búcsú Szeptember 24-én, va-sárnap 18 órakor kerül sora Fürszt-telepi kápolnaSzent Kereszt felmagaszta-lása búcsújára. A szentmisétés az ünnepi szentbeszédetft. Oláh Dénes marosvásár-helyi főesperes tartja.

KÁR KIHAGYNI 



Amint arról a román médiabőségesen és nemzetféltőaggodalommal beszámolt,a képviselőház munkaügyibizottsága kedvezően mi-nősítette az RMDSZ mégmájusban benyújtott tör-vénymódosítási kezdemé-nyezését, amely a jelenlegi20 százalékról 10 százalékracsökkentené a közigazgatásitörvény által előírt anya-nyelvhasználati küszöbötazokon a településeken, ahol a románon kívül más nemzetiközösségek is élnek.Az eset – a magyarellenes hangulat fenntartásábanérdekelt média hathatós közreműködésének köszönhetőenis – heves ellenérzést, zsigeri indulatokat váltott ki a román,főleg ellenzéki politikusokból. Maga a vegyes házasságbólszületett liberális pártelnök, Ludovic Orban járt élen a ma-gyarveszély hangoztatásában. A PNL egyik alelnöke szerintLiviu Dragnea és Kelemen Hunor tönkre akarják tenni Ro-mániát, ezért éhségsztrájkba is kezdett, egyebek mellett azRMDSZ nyomására elfogadott „kiváltságok” elleni tiltakozásul.Merthogy ugyancsak szerinte az egységes román állam fö-deralizálására megy ki a PSD és az RMDSZ játszmája.Közben pedig híre kelt, hogy az RMDSZ az USA segítségétkéri a kisebbségi jogérvényesítésben. „Az RMDSZ értékeliés mindig is értékelte, hogy az Egyesült Államok kormányaés romániai külképviselete figyelemmel követte a romániainemzeti kisebbségek specifikus problémáit, illetve azt, hogyaz Egyesült Államok a kisebbségi jogokat alapvető emberijogoknak tekinti (...) Mindazonáltal, úgy véljük, hasznoslenne, ha Románia stratégiai partnereként még aktívabbszerepet vállalna a nemzeti kisebbségek jogait érintővitákban. (...) Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államokösztönző segítségével Románia hatékonyabban érvényesítenéaz ország által ratifikált nemzetközi egyezmények előírásait.”Mindezt a vásárhelyi szenátor plénumbeli felszólalásábólidéztük, amely annak kapcsán hangzott el, hogy a szenátusközös nyilatkozatot fogadott el az Amerikai Egyesült Államokés Románia közti stratégiai partnerség megkötésének 20.évfordulója alkalmából.Az Egyesült Államok és a kisebbségi jogok viszonyakapcsán talán érdemes utalnunk arra a viszonylag frissTwitter–üzenetre, amit a kijevi amerikai nagykövetségposztolt az új ukrán oktatási törvény apropóján a minap.Aszongya: „Gratulálunk Ukrajnának az oktatási reform elő-mozdításáért – az ifjúságba való befektetés a kulcs a jövő-höz”.Mielőtt a pártpropaganda az RMDSZ eget verő sikerekéntkommunikálhatta volna az esetet, Liviu Dragnea pártelnök– nyilván az országos ellenkezést, felhördülést tapasztalva– sietett bejelenteni, hogy a PSD mégsem támogatja azanyanyelvhasználati küszöb módosítását. Ha a közvéleményesetleg elfogadja, akkor talán, addig semmiképp. Azt ishozzátette, hogy Kelemen Hunor RMDSZ–elnök részérőlsemmilyen nyomást nem észlelt. Ez, mondjuk, sejthető volt. Azt viszont még mindig homály fedi, mi állhatott a PSD–s nagylelkűség hátterében, mert mégiscsak megszavaztáka szakbizottságban az RMDSZ törvénymódosítási kezde-ményezését… Gyaníthatóan a „szövetségnek” a kormányzásbavaló kooptálását célzó újabb manővernek vagyunk a tanúi.Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Húzd meg, ereszd meg  

Minden szeptember harmadik szombatján van a Nemzetközi Csontvelődonor Vi-
lágnap. Idén a marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelő-átültetési Klinika or-
vosai, asszisztensei sajtótájékoztatón hívták fel a figyelmet e nemes cselekedetre.
Kiemelték: nagyon fontos, hogy minél többen szerepeljenek az Országos Őssejt-
donor Regiszterben, hiszen ezáltal nő az esély arra, hogy megtalálják a megfelelő
személyt, akinek az őssejtjei kompatibilisek a betegével. Hozzátették, hogy leg-
alább ennyire fontos, hogy a donorok az életmentő beavatkozás előtt ne gondol-
ják meg magukat, különben a páciens életével játszanak. 

Az ország 
legaktívabb klinikája 
a marosvásárhelyiDr. prof. Benedek István,a klinika vezetője elmondta:évente átlagosan ötven-hat-van átültetést végeznek.Idén eddig 53 ilyen beavat-kozás zajlott, és év végéigez a szám előreláthatóan80-ra nő, ha sikerül besze-rezni a szükséges gyógysze-reket. Kihangsúlyozta azt is,hogy vásárhelyi klinikán azorvosi ellátás minőségemegegyezik a nyugat-euró-paival, viszont az előbbi ese-tén a csontvelő-transzplan-táció hozzávetőlegesen ne-gyedébe kerül. Dr. prof. Lázár Erzsébet,a transzplantációs egységvezetője elmondta, hogy avásárhelyi klinika ugyan kisközpontnak minősül, hiszencsak két steril szoba áll arendelkezésre, viszont or-szágos viszonylatban a leg-aktívabb, ugyanis az éveksorán 553 őssejt-átültetéstvégeztek. Az országban méga bukaresti Fundeni kórház-ban és Temesváron végez-nek ilyen beavatkozásokat.Bár a bukarestiben 16 sterilszoba van kialakítva, mind-össze ezer átültetést hajtot-tak végre.
Meghalhat a beteg, 
ha a donor 
meggondolja magátMarinela Lazăr, a maros-vásárhelyi VértranszfúziósKözpont sajtószóvivője el-

mondta, jelenleg Romániá-ban több mint 46 ezer sze-mély szerepel az OrszágosŐssejtdonor Regiszterben,és ennek a számnak a nö-vekedése a feltétele annak,hogy minél több transzp-lantációra szoruló betegkapjon egy új esélyt. „Ma-rosvásárhelyen 1684 sze-mélyt iratkozott fel a listára,ebből 5-öt hívtunk visszaújabb tesztelésre, de sajnosegyik sem bizonyult kom-patibilisnek a beteggel. Tud-ni kell, hogy a beteg nemcsak a kórral, de az idővelis harcol, emiatt is elenged-hetetlen, hogy minél többenlegyenek a listán, de leg-alább ennyire fontos, hogykomolyan gondolják a gesz-tusukat, és ha szükség vanrájuk, akkor álljanak az or-vos, illetve a beteg rendel-kezésére. Ők azok, akik meg-menthetik a beteg életét, dehalálra is ítélhetik, ha felútonmeggondolják magukat” –hívta fel a figyelmet. 
Felelősségteljes 
donorokra van szükség!Dr. prof. Lázár Erzsébetmegerősítette, hogy sajnoselőfordult, hogy két hónapigvártak a donorra, aki aztánmeggondolta magát. „Ez óri-ási felelőtlenség, ugyanisamellett, hogy az előzetesvizsgálatok költsége, a lis-tára való feliratkozás ezereuróba kerül, döntésével apáciens életét sodorja ve-szélybe. Az orvosok napok-kal a beavatkozás előtt el-

kezdik a kezelést, amely ré-szeként speciális gyógysze-rekkel kiölik a csontvelőt,így végzetes lehet a betegszámára, ha a várt őssejtekvégül nem érkeznek meg”– magyarázta a főorvos. Hoz-zátette azt is, hogy a hatályostörvények értelmében nemlehet a visszalépő donortjogi úton felelősségre vonni. 
Fájdalom- és 
veszélymentesDr. prof. Benedek és dr.prof. Lázár is kiemelte, hogyaz őssejtlevétel semmiféleveszélyt nem jelent a donorszámára. „Aki vállalja, az abeavatkozást megelőzőennaponta kap két injekciótbőr alá, ami egy oltásnál ki-sebb fájdalommal jár. Azötödik napon a vénát egyvastagabb tűvel megszúrják,és egy négyórás procedúramaga a sejtgyűjtés egy spe-ciális géppel. Nem jár sem-miféle veszéllyel, különö-sebb mellékhatásai sincse-nek, enyhe és rövid lefolyásúcsontfájdalommal járhat, ésaki ezt vállalja, egy emberéletét menti meg ezáltal„mutatott rá a főorvos.
Kicsi, de 
lelkiismeretes 
orvoscsapatA professzorok elismerő-en szóltak a kiváló szakem-berekből álló csapatról, akikkitartóan és lelkiismerete-sen segítik a munkájukat.„Nélkülük nem tudnánk

Óriási igény van
csontvelődonorokra
Vásárhelyen is

Hősök a háttérben

ilyen munkát végezni. Nemcsak a főorvos a hős” – valljaLázár doktornő. A csapatalacsony létszámú, a két fő-orvoson kívül két doktor –dr. Köpeczi Judit Beáta ésdr. Kakucs Enikő –, illetvenyolc asszisztens dolgozika klinikán, akik maguk isannyira felkészültek, mintaz orvosok: Codarcea Simo-na, Demeter László, HenterKatalin, Koré Éva, Maior Na-

talia, Molnar Maria Antonia,Nistor Lidia és Szász Enikő.Világszerte jelenleg többmint 25 millió személy sze-repel az őssejtdonor regisz-terben, és hárompercenkéntdiagnosztizálnak egy sze-mélyt rosszindulatú hema-tológiai megbetegedéssel,akinek csontvelő-átültetésrevan szüksége. 
Pál Piroska



–Hol született? Hol töltötte
gyermekkorát?– 1981-ben születtemSzékelykövesden. Összevontosztályba jártam elemi is-kolába. Ma úgy tekintek arraaz időszakra, hogy szeren-csés vagyok. Manapság so-kan irtóznak annak még agondolatától is, hogy a gyer-mek esetleg ilyen osztály-ban tanuljon. Az igazság az,hogy összevont tagozatonáltalában kevesebb gyermektanul, mint egy osztott osz-tályban, így a tanító többfigyelmet fordíthat egy gyer-mekre. Nem népszerűsíteniakarom az összevont tago-zatot, de nem kell pánik-szerűen megijedni tőle. Fa-lusi gyermekként nem a Ko-bak-mesék világát éltem át,nem voltak mozgólépcsős,felvonós, játszóteres emlé-keim, mert számunkra azegész falu és a határ egyjátszótér volt – csak tudnikellett, hol és mikor szabadjátszani. Nyári vakációkbana többi gyermekhez hason-lóan én is teheneket őriztema mezőn. Nekünk voltak zi-vataros, kánikulás, didergős,ködös tapasztalataink, ésmegtanultunk élni a hely-zettel. Volt felelősségtuda-tunk, mert vigyáznunk kel-lett a ránk bízott állatokraés a vetésekre, nehogy le-legeljék a tehenek. Fél sze-münkkel pásztorkodtunk,

másik szemünkkel mindentjátszottunk, amit tudtunk.Ha megismételhetném agyermekkoromat, semmitsem változtatnék rajta.
– Hol végezte tanulmá-

nyait, hol dolgozik most?– Utolsó tanulmányaimatMarosvásárhelyen, a Művé-szeti Egyetem Zenepedagó-gia szakán végeztem. Taní-tóskodás, majd általános is-kolában való zenetanári ta-pasztalatok után, most ép-pen a Marosvásárhelyi Re-formátus Kollégiumban ésa Bolyai Farkas Elméleti Lí-ceumban tanítok zenét.
„Olyasmiket várnak 
el a diákoktól, amire
nincs lehetőség”

– Zenetanárként hogyan
látja, eléggé értékelt a tan-
tárgy? Más tantárgyakhoz
viszonyítva van-e elég óra-
szám?– A zene tantárgy, vagymásképpen műveltségi te-rület fura megítélést kapott:melléktantárgynak nevezik.Ez a besorolás az elmúltrendszer hozadéka, de a ta-nárokon is múlik, hogy el-fogadják ezt az állapotot,és beletörődve megeléged-nek az alacsonyabb rendűbesorolással vagy sem. Aheti egy vagy fél zeneóraugyanolyan fontos, mint

más egyórás tantárgyak, aszükségességét az óraszámjelzi, ezen kívül nem kell ésnem is szabad még egy kü-lön fontossági sorrendet fel-állítani. Ha igazán jól sze-retnénk zenét tanítani, ak-kor nem heti egy órára len-ne szükség, de belátássalkell lennünk, hogy a világfejlődésével megjelennek újtantárgyak, és azokra is odakell figyelni.
– Mennyire van jól kidol-

gozva a tanterv ön szerint?
Miből áll egyáltalán?– A tanterv egy jól össze-állított munka. Ha viszontaz országot is nézzük, akkornevetséges. Olyasmiket várel a diákoktól, amire nincslehetőség. Például általánosiskolásoknak is szolmizál-niuk kellene, sőt hangszerenis meg kellene tanulniuk.Ugyanakkor többszólamúkóruséneklésre is képesnekkellene lenniük, és alaposanmeg kellene tanulniuk a ze-neelméletet is, továbbá szé-leskörű klasszikus- és nép-zenei műveltséggel kellenefelruházni a tanulókat. Hogymiért nevetséges ez? Mertmindehhez segédanyagotés segédeszközöket nembiztosít az állam. Van-e ma-gyar nyelven íródott mo-dern tankönyv? Melyik ál-talános iskola büszkélked-het zeneteremmel, melybentöbbféle hangszer van? Kap-nak-e az iskolák jó minősé-gű zenelejátszó készüléke-ket és ehhez hangfelvéte-leket? Nagy elvárásokat tar-talmazó tantervvel, mini-mális óraszámmal és majd-nem nulla segédanyaggalnem lehet látványos ered-ményeket felmutatni. Ezértis melléktantárgy a zene.
„A zene minden 
tudománnyal összefügg”

– Tudomásom szerint ön
érdeklődik a történelem
iránt is. Van-e kapcsolat a
zene és történelem közt?
Esetleg a zene és egyéb tu-
dományágak között?– A zene és a történelemközött szoros az összefüg-gés. A művészet gyakran ajelen vagy a múlt esemé-nyeiből merít. Ugyanakkoraz aktuális élethelyzeteklelkiállapota kristálytisztánjelenik meg a művészetben.

Fordítva is igaz a megálla-pítás: a zene rávilágít a jelenlelkiállapotára – és akkormost megdöbbenhetünk: azene nemcsak a történe-lemmel függ össze, hanema tudományokkal. A világotnem lehet sok különálló,párhuzamos síkként tekin-teni, a világ minden folya-matával együtt érthető meg,így a zene, tudományok ésminden más szorosan ösz-szefügg, kiegészíti egymást.Ha pedig megbontjuk eztaz egységet, akkor ugyanaztörténik, mintha egy jó kötélegy-két fonalát elvágjuk –meggyengül az ereje. 
– Ön írással is foglalkozik.

Milyen jellegű anyagokat ír
szívesen?– A Népújságban kéthetirendszerességgel írok olyantudósokról, akik zenélni istudtak. Ezzel is azt bizonyí-tom, ha egy nagy tudósnaksem jelent hátrányt a zene,akkor másnak is esetleg eztaz irányt kellene követnie.A történelem, a II. világhá-ború fogolysorsai iránti ér-deklődésem a Kéve egyházifolyóirat következménye.Ebben a lapban jelentekmeg a Kéve körzetében élőhadifoglyok beszámolói.
„Még a kivégzőosztag
előtt is a megoldáson
kell gondolkodni”

– Apropó. Nemrég jelent
meg egy könyve ezzel kap-
csolatban. Kérem, mutassa
be röviden. Miért tartotta
fontosnak kiadni ezt a kö-
tetet? – A rabkenyér íze címűkönyvem 2013-ban jelentmeg, 21 hadifogoly sorsáttartalmazza. A történeteketegyes szám első személybenjegyeztem le, ezzel is ki-hangsúlyozva azt, hogy nemén, a kérdező mesélek, ha-nem a volt hadifogoly. A

megdöbbentő eseményekkitűnő példák arra, hogynem szabad könnyen fel-adni az életet, a legnehe-zebb helyzetben – még akivégzőosztag előtt is – amegoldáson kell gondol-kodni. A ma embere sokkalkisebb problémák hatásárais összeomlik, depresszióslesz, és alig lehet újra em-berré pofozni. Diákjaim isnéha megkérdezték, hogyzene helyett miért írtam ezta könyvet. A válaszom min-den alkalommal az volt,hogy ez a téma nem vártrám. Ha akkor nem kérde-zek, ha akkor nem írok, mamár lehetetlen lenne. A ze-néről később is írhatok, ésírni is fogok. 
Kérdezett: 

Nemes Gyula
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„Nagy elvárások, minimális óraszám 
és majdnem nulla segédanyag"

A tanterv egy jól 
összeállított munka.
Ha viszont az orszá-
got is nézzük, akkor
nevetséges. Olyasmi-
ket vár el a diákok-
tól, amire nincs lehe-
tőség. Például
általános iskolások-
nak is szolmizálniuk
kellene, sőt hangsze-
ren is meg kellene
vtanulniuk. Ugyan-
akkor többszólamú
kóruséneklésre is ké-
pesnek kellene len-
niük, és alaposan
meg kellene tanul-
niuk a zeneelméletet
is, továbbá széles-
körű klasszikus- és
népzenei műveltség-
gel kellene felru-
házni a tanulókat. 

– Beszélgetés Szilágyi Mihály zenetanárral – 
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Hamarosan elkezdődik a marosvásárhelyi repülőtér felújítása
Szeptember 19-én a Maros
Megyei Tanács elnöke, Pé-
ter Ferenc aláírta a felújítási
munkálatokra vonatkozó
szerződést a kivitelező kon-
zorcium vezetőjével, a
PORR Construct vállalat
ügyvezető igazgatójával,
Klaus Bleckenwegnerrel.Több hónapos folyamat zá-rult le ezzel, hiszen a megyeiönkormányzat már az év ele-jén elkezdte a közbeszerzésieljárás előkészítését, amelyetmájus elején hirdettek meg,és amelynek esetében tegnapéjfélkor járt le az óvások ha-tárideje. Mivel a versenytár-gyaláson résztvevő cégek kö-zül senki sem óvta meg aközbeszerzési eljárás ered-ményét, ma a Maros MegyeiTanács szerződést kötött anyertes céggel.  A beruházást az osztrákPORR Construct Kft. és a Ge-iger Transilvania Kft. által lét-rehozott társulás fogja kivi-telezni, amelyben alvállalko-zóként részt vesz a TIAB Rt.A munkálatok összértéke53.535.999,28 lej ÁFA-valegyütt. „A marosvásárhelyi Tran-silvania repülőtér kifutópá-lyának teljes körű javítása ke-retében a következő munká-latokra kerül sor: felújítják akifutópályát, a forgalmi elő-teret (repülőtér parkolókat),helyreállítják az összekötőutakat, a kiszolgáló utakat,

felújítják a mozgási területe-ken található útburkolati je-leket, új esővíz szennyvízhá-lózatot és szennyvíztisztítórendszert építenek ki, felújít-ják a fényrendszert és azelektromos vezetékeket, il-letve különböző földmunká-latokat fognak elvégezni” –írja a Maros Megyei Tanácssajtóközleményében.„Komoly munka eredmé-nye, hogy ma ott tartunk,

hogy aláírhatjuk ezt a szer-ződést. Egy ekkora méretű,több millió euró értékű be-ruházást nagyon alaposanelő kell készíteni, úgy műszaki,mint pénzügyi szempontbólazért, hogy utólag ne legyenekproblémák. Mindent megtet-tünk annak érdekében, hogyátláthatóan bonyolítsuk le aversenytárgyalást, és úgy lát-szik, hogy ez sikerült is, hiszenegyik pályázó sem nyújtott

be óvást. A beérkező négyajánlatból egyiket sem uta-sítottuk el, mindegyik meg-felelt az elvárásoknak, és ezekalapos elemzését követőenválasztottuk ki a nyertest,akivel ma aláírtuk a szerző-dést. A repülőtér felújításaMaros megye számára egyrendkívül fontos beruházás,ezért bízok benne, hogy azidőjárás is velünk tart, és alehető legrövidebb időn belül

befejeződnek a munkálatok”-nyilatkozta Péter Ferenc, aMaros Megyei Tanács elnöke. A munkálatok elvégzésére108 nap áll a kivitelező cégrendelkezésére attól a naptólkezdődően, hogy a megyeitanács kiadta a munkálatokelkezdésére vonatkozó ren-deletet. A cégnek 10 nap alattkell mozgósítania és 98 napalatt kell elvégeznie a mun-kálatokat. (közlemény)60 millió
Itt bizony egy új forgató-könyv bontakozik ki a sze-münk előtt, amelynek leg-főbb célja a hagyomány sze-rinti európai létezés felszá-molása és egy olyan kevertlétforma bevezetése, amelypontosan olyan hatékony-sággal törli el az általunk is-mert Európa értékeit, ahogyaz antik világot söpörték ela népvándorlás korának bar-bár hullámai.Az elkövetkező két évben60 millió ember kel útra Af-rikából az éhség és a szom-júság, az embertelen nyo-morúság elől menekülve. Éshányan kelnek útra az aztkövető tíz, húsz, harminc év-ben? És merre mennek a

már százmilliók? Nyilvánarra, amerre a legkönnyebbaz út, ahol a legbiztosabbnaklátszik a létezés, ahol a leg-nagyobb a jólét, ahol vanelég étel és ital, ahol élnilehet – és ahol nem kell attóltartani, hogy gépfegyverrellőnek az érkezőkre.A Római Birodalom bu-kásáról egyre többet és egyretöbbször kell beszélni, mertnemcsak arról van szó, hogya negyedik-ötödik századraa par excellence római léte-zés végleg megszűnt valóságlenni a földrész nyugati tér-ségeiben, hanem arról is,hogy a keleti részen Bizáncmég ezer éven át ellenállt abarbár rombolásnak, vissza-

verte a népvándorlás hullá-mait, ha kellett, erővel, hakellett, pénzzel, ha kellett,ravaszsággal.Róma nem halt meg, csakátalakult és hosszabban vi-rágzott, mint ameddig antikkorszaka tartott. A most ket-tészakadni készülő Európáratalán épp ez a sors vár. Az újbarbárok sokmilliós tömegevégleg elsöpri majd a hagyo-mányos értelemben vett eu-rópai létezést, ami azt jelenti,hogy a franciák nem lesznekfranciák, a hollandok nemlesznek hollandok, a belgáknem lesznek belgák, a né-metek nem lesznek németek,hanem talán egy kalifátuslakói.

De talán mégsem ilyen sö-tét a jövő. A német Szabad-demokrata Párt nagyon sze-retne visszakerülni a parla-mentbe, ezért a párt elnöke,Christian Lindner interjútadott a Bildnek, amiben ilye-neket mondott: „a menekül-tek Németországban tanul-hatnak nyelvet, dolgozhat-nak, a gyerekek iskolába jár-hatnak. Ha azonban Szíriá-ban újra béke lesz, Német-országnak meg kell szüntet-nie a menekültstátuszukat.Ekkor kérvényezhetik, hogyott maradhassanak, de ha afeltételeket nem teljesítik,haza kell menniük. Német-ország elrabolná Szíria jö-vőjét, ha az oda érkezett,

megsegített és továbbképzettembereket ott tartaná. Kifogja akkor újjáépíteni Szíriát,ha béke lesz? Ha a veszélyelmúlt az anyaországban, amenekülteknek haza kellmenniük. Nem alapvető em-beri jog, hogy az ember ki-keresse a világon azt az or-szágot, ahol élni szeretne.”És így tovább. Ugyan márrég nem Szíriáról van szó,és a 60 millió sem onnankészül elindulni, de ez a nyi-latkozat figyelmet érdemel.Úgy látszik, vagy nagyonnagy a baj, vagy a német li-berálisok nagyon szeretné-nek ismét a parlamentbenülni.
Bencsik András

Az idei kötcsei találkozón Orbán Viktor kormányfő beszélt arról a NATO köreiben
publikált számításról, amely szerint 2020-ig – nem tévedés, 2020-ig – 60 millió
migráns kelhet útra Afrikából, túlnyomó többségük Európa irányába, közölte a
nyilvánossággal Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ez a számítás
alaposan átírja az úgynevezett migránskvóta kapcsán kirobbant politikai adok-
kapok történetét. Ugyanis amennyiben a NATO félig-meddig bizalmas számítása
helytálló, és miért ne volna az, akkor itt már régen nem a szegény szír menekül-
tekről van szó, akiknek hazájában amúgy véget ért a háború, ezért százezrek
már elindultak haza, újjáépíteni rommá lőtt hazájukat.
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A középkori várépítészet 
utolsó tündöklése
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)

Az Arad megyei Solymos és a vele majdnem szemközt fekvő Lippa kapuként fog-
ták közre az Alföld irányába hömpölygő Marost, amely búcsút véve Erdélytől, itt
szabadul ki az Erdélyi Érchegység szorításából. Ebben a festői környezetben, a
havasok Maros menti utolsó magaslatán helyezkedik el Solymos vára. Keletre Er-
dély hegyei, nyugatra az Alföld végtelen horizontja nyújt feledhetetlen élményű
kilátást a várból. A Maros alsó folyásának vidéke már az Árpád-korban különös
jelentőségűnek számított, elsősorban a folyón történő sószállítás miatt. Szent Ist-
ván éppen e kereskedelmi útvonal stratégiai fontossága miatt ragaszkodott a
megszerzéséhez, amiről az Ajtony vezérrel folytatott harc tanúskodik. 

A műemlékeitől 
megfosztott vidékA műemlékeitől ma márszinte teljes mértékben meg-fosztott vidék a Magyar Ki-rályság egyik legfejlettebbés leggazdagabb területévévált. A Maros mentének bi-zonyos szakaszai egészenkorán magántulajdonba ke-rültek. Az Erdélyi Magyar Elekt-ronikus Könyvtár közlésébőltudjuk meg, hogy ilyen bir-tokos volt az a Pál szörényibán (1272-1275), aki a ta-tárjárást követő évtizedek-ben várat emelt Solymoson,közvetlenül a Ma ros mellett. Pál kétségtelenül a ma-gyar társadalom legfelső ré-tegének szűk köréhez tar-tozott. Erre utal báni mél-tósága, de azt is tudjuk róla,hogy az egyik tordai sóaknajövedelmével rendelkezett,illetve kegyura volt a Marosmenti Hodosmonostorának. Solymos vára fontos hely-színe volt az 1514-es Székely(Dózsa) György vezette lá-zadásnak

Az 1514. évi parasztfel-kelés idején Dózsa Györgyserege ellen PrantnerGyörgy alvárnagy védte avárat – akkor már mintBrandenburgi György őrgrófbirtokát. A magyarul nemtudó német alvárnagynakösszesen tizennégy fizetettmagyar zsoldosa volt. A keresztesek többszörifelszólítása után az őrségfellázadt, és nem volt haj-landó vezérük parancsainakengedelmeskedni. Végül is Künisch Mátyáskáplán, Prantner leghatáro-zottabb ellenkezesét figyel-men kívül hagyva feladta avárat, az őrség pedig feles-küdött Dózsa hűségére. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy az elfogottalvárnagyot felnyársalássalfenyegették meg, mire a káp-lán Dózsához fordult segít-ségért, akinek június hu-szonegyedikei parancsára afoglyot szabadon engedték.Dózsa szavatartásáról ké-sőbb ellenfelei is megemlé-keztek.

Báthori István vezére er-
délyi hadakkal foglalja
vissza a váratA törökök többszöri ost-rom után 1552-ben foglaltael. Erről írja DselálzádéMusztafa török történetíró:„…ehhez (ti. Lippához)közel a Szolmisz (Solymos)nevű vára is rakva volt fes-lett erkölcsű gyaurokkal,melynek lakói harcba eresz-kedtek az oroszlánszívű se-reggel, de Allah kegyelmébőlaz a vár is elfoglaltatott…”.A törököktől 1595-benBáthori István vezére, Bor-bély György az erdélyi ha-dakkal foglalta vissza. A fejedelem 1597-ben Jó-sika István alkancellárnakadományozta, akitől azon-ban összeesküvésben valórészvétel miatt, hűtlenségcímen elvették. 
Báthori Zsigmond 
börtönből való szabadu-
lása után elfoglalja a 
fejedelmi széketBasta idegen uralmávalszemben a Székely Mózesvezetése alatt álló, függet-lenséget akaró csoport is-mét Báthori Zsigmondottette meg fejedelemnek, aki1601-ben börtönéből kisza-badulva elfoglalta a királyiszéket, és Székelyt nevezteki a seregének élére.Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy 1602.július másodikán azonbanTövisnél Székely vereségetszenvedett a császári csa-patoktól, és innen mene-külve Solymos várában ke-resett menedéket, amit afejedelemnek adott 14 ezerforint ellenében tartott zá-logban. Mivel a várat nem találtabiztonságosnak, a magyarszármazású Bektás – vagyBakta – nevű pasával meg-egyezett, hogy török őrségetenged be Solymos falai közé

mindaddig, amíg visszatér-het. Írott dokumentumok ta-núskodnak arról, hogy Bek-tás cserébe Kladova várátengedte át Székelynek, akiazonban családjával Temes-várra ment. 
Solymos vára 1688-ban
szabadul fel véglegesen
a török uralom alólA török uralom alatt levővárat 1660-ban Evlija Cse-lebi kereste fel, és az aláb-biakat írta le:„…a lippai szándsák föld-jén s a Maros folyó partjánaz ég csúcsáig emelkedősziklán, keskeny magaslatúvár ez; parancsnoka, kato-nasága, ágyúja és hadiszer-tára van. Kissé nyugatranéző egyetlen kapuja, har-minc háza s vágott sziklábólvárszerű mély árka van…Benne egy mély kút van,melyet kősziklába ástak…”.Solymos vára csak 1688-ban szabadult fel véglegesena török uralom alól.Az ostrom során súlyosanmegsérült várat már nemállították helyre, így pusz-tulásnak indult. Állagmegóvása érdeké-ben azóta sem történt ko-molyabb intézkedés. 
A máriaradnai 
kegytemplomA máriaradnai temploma magyar Mária-kultuszegyik kiemelkedő helyszíne,a Dél-Alföld legfontosabbMária-kegyhelye. Máriaradna Lippa várostelepülésrésze.A ma látható templombarokk alkotás háromhajóskialakítással, két magas to-ronnyal. Mivel nem keleteltaz épület, hozzá délnyugat-ról csatlakozik a kolostorzárt belső udvaros négy-szöge. A történelmi Magyaror-szág egyik legfontosabb Má-ria-kegyhelye tehát a Maros

völgyében fekvő kegytemp-lom. A ferences rendi temploma Maros mente, a Bánságés a szegedi nagytáj köz-ponti búcsújáró temploma,amely nemcsak a táj festőiszépségével vonz számoshívőt, de a környékbeliekszerint csodák helyszíne isa régmúlt idők óta.
Az adományozott képBár a mai épület XVIII.századi alkotás, a kegyhelytörténete a XVI. századbanyúlik vissza. 1520-ban emeltetett ká-polnát egy özvegyasszonya mai együttes helyén. Ezta XVII. század első harma-dában felújították, 1668-ban Georg Vričonosa egyolaszországi nyomdábólszármazó képet adományo-zott a kápolnát szolgálószerzeteseknek, amely Má-riát ábrázolta a kisdeddel. 1695-ben, a lippai várostromakor a törökök fel-gyújtották a kápolnát, áma kép sértetlen maradt –ekkor kezdődött el a kegy-hely története…
A legendaA legenda szerint egyhívő bosnyák kereskedő1668-ban angyali sugallatraajándékozta a radnai feren-ceseknek a papírból készültkegyképet, mely Máriát áb-rázolja a kisded Jézussal. 1695-ben a török felgyúj-totta a templomot, de amintazt már a fentiekben rövi-den említettük, a kép sér-tetlen marad, a kápolna te-tejéről lehulló tüzes csere-pek pedig a rémült gyújto-gatók fejére zuhantak. 
A kegyképnek 
köszönhetően sokan
nyerték vissza 
egészségüketA gyóntatófolyosón és atemplom egyéb részein el-
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helyezett képek mind-minda Szűzanya segítségét kö-szönik meg bajos ügyeikrendezésében. Nagy számban jönnek amagyarok mellett cseh, bol-gár, horvát és román hívekis, akik szintén magukénakérzik a kultikus helyet. A közhit szerint a kegy-képnek köszönhetően sokannyerték vissza egészségü-ket, és hálából a meggyó-gyult testrészeket ábrázolóezüst tárgyakat ajándékoz-tak a templomnak, melyeketaz oltár mögötti falon két-oldalt helyeztek el.A templom főoltáránálelhelyezett szentkép rokokófoglalatát Mária Terézia uta-sítására készítette a bécsiudvari ötvös. Rudnay Sándor esztergo-mi prímás formalinba he-lyezett szívét tartó ezüst-szelence látható a kép kö-zelében, jelezve az egyháziméltóság ragaszkodását sze-retett templomához. 
Évente százezer 
zarándok keresi 
fel a kegytemplomotA boldoggá avatott II. Já-nos Pál 2,4 méter magasszobra is a templomhajóbankapott helyett a hívők há-lájának jeléül. Napjainkban mintegyszázezer zarándok keresifel évente a máriaradnaikegytemplomot, ez a száma felújítás után várhatóanjelentősen megemelkedik.A templomban évente há-romszor tartanak búcsút,pünkösdkor, Nagyboldog-asszony napján – augusztustizenötödikén – és a legna-gyobb méretűt Mária szü-letésének napján, Kisbol-dogasszony ünnepekor,szeptember nyolcadikán.A kegyhely nem csupán

a templomból és a kolos-torból áll. Az azt övező park-ban keresztút és kis kápol-nák, szakrális kisemlékek –keresztek, szobrok – is ta-lálhatók.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész és Vetési
László református szórvány-
lelkész, a romániai reformá-
tus egyház szórványügyi elő-
adója a saját munkájukból
és gyűjteményükből küldték
be a szerkesztőségünkbe. 
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TUDORMÁNY&TEKKNIKA

A romániaiak és a számítógép

►Ha a hazai számítógépek billentyűzeteiből min-denki kiszedné a morzsákat, chips-törmelékeket,apró pizza-alkatrészeket és egyéb ételmaradékokat,simán fedezni lehetne belőle három közepes afrikaiország egyéves élelmiszer-szükségletét
► Faluhelyen még ma is sok mouse úgy végzi,hogy az öregek agyoncsapják papuccsal vagy szeme-teslapáttal
►Amióta kaját is lehet rendelni a neten, Romániaaz utolsó az Európai Unióban az évi egy főre eső gya-loglást tekintve
► Másfélszer több háztartásban van internet,mint ahányban vízöblítéses vécé, viszont egyesmoldvai falvakban az e-maileket mai napig is a pos-tás viszi ki
► Sok vallásos román vadiújan vásárolt számító-gépe is nagyon hamar tönkremegy, mert ahogy a gye-rekeiket se oltatják be kanyaró meg egyébbetegségek ellen, úgy a gépükre se tesznek vírusvé-dőt
► Nem az elvándorlás, hanem a gyors internet azoka az utóbbi évtizedben tapasztalható drasztikusnépességfogyásnak: sokkal gyorsabban töltődik be aPornhub, mint amennyi idő alatt az asszony lepucer-kál
► Nálunk az HBO is letorrentezett filmeket sugá-roz, mert úgy sokkal gyorsabb hozzájutni, mintsemAmerikából elhozni
► A lakónegyedekben szinte minden blokk előttül egy nyugger tata, aki a régi 386-os gépét javítgatjanapelemes forrasztópákával
► Romániában egyedül a programozók és egyébIT-szakemberek keresnek jobban a nyugdíjas parla-mentereknél, ezredeseknél és szekusoknál
► És végül: a román fociultrák, valamint a voltMaros megyei prefektus számítógépét baromi köny-nyű feltörni, mert ugyanaz a jelszavuk: „muielaun-guri”

10 hazai érdekesség 
az új iPhone-nal kapcsolatban

☻ A bukaresti seftelőknél már az amerikai piacradobás előtt két héttel lehetett kapni
☻ A miccses Militianul feljelentette az Apple-t,mert az övén véletlenül gyárilag a magyar menü voltbeállítva
☻A kereskedelembe kerülése óta hosszabb sorokkígyóznak a zálogházak előtt, mint a saormásoknál
☻ A wireless feltöltési lehetőség Romániában ér-vényesül igazán: a blokkban lakók a falon keresztültöltik, a szomszédtól
☻ Megduplázódtak az eladások, mióta a nyugdí-jasok megtudták, hogy az iPhone 8-as akkora, mintegy négyszögű serpenyő
☻ Annyira okos, hogy ha ottfelejted a Sörpatiká-ban, hazatalál magától
☻ Az előkelő iskolákban megismétlik a tanévnyi-tót, hogy a diákok már első nap tudjanak villogni azúj telóikkal 
☻ Olyan vékony, hogy ha neten megrendeled ésszerencséd van, egy helyett kettőt küldenek, össze-ragadva
☻ Az egyik legfontosabb újítás, az arcfelismerőfunkció tényleg működik: azokat a felhasználókat,akik lefényképezik a hímtagjukat, a telefon bekap-csoláskor így köszönti: „Jó napot, Dan Tanase úr!”
☻ Olyan sokat tart az akkuja, hogy aká

(Részben a tnr nyomán)
mt

(A jogszabály valójábanlehetővé teszi a medvék ki-lövését, habár a címébennem szerepel, a szövegbenviszont igen, több helyen is.Az, hogy eufemisztikus nevetadunk valaminek, a lényegenmit sem változtat – példáula Reinhard Heydrich SS-Obergruppenführer elnök-letével tartott, 1942. januáriwannseei konferencián anáci gazemberek is Endlö-sungnak, azaz Végleges meg-oldásnak (horog)keresztel-ték el az európai zsidók,mintegy 11 millió emberteljes kiirtását.)Tárcavezető asszony méghozzátette: a medvék áthe-lyezése a minisztériumhoztartozó biodiverzitási igaz-gatóság, valamint a csend-őrség segítségével történikmajd, és az ország olyan ré-gióiba szállítják át a befogottmacikat, ahol már nem él-nek medvék. Ennek bizo-nyára megvan a logikája: amedve csak olyan helyekentámad emberre vagy házi-állatra, ahol már legalább6-7 éve héderel, eleinte gát-lásos.Arról is faggatta a sajtó afő medve-logisztikus mámit,hogy „exportálhat-e” Romá-nia medvéket olyan orszá-gokba, ahol már évek ótanem élnek, amire ezt vála-szolta: beszélt már erről aromán nagykövetekkel, ésmegkérte őket, hogy egyez-tessenek az ügyben azonországok környezetvédelmiminisztereivel, amelyekbe

delegálták őket.A Központ közben kinyo-mozta, hogy a következő or-szágok mutattak érdeklő-dést: Németország, Francia-ország, Belgium, Olaszor-szág, valamint a skandinávországok. Magyarországsem zárkózott el startból amedve-befogadástól, csakők előbb megnépszavaztat-ják a lakosságot erről októ-berben, és azzal párhuza-mosan országos medve-pla-kátkampányt is indítanak,ilyen szövegekkel: „Ha Ma-gyarországra jössz, nemnyalhatod el a magyar mé-hészek mézét!”, „Ha Magyar-országra jössz, nem lehethosszabb a szőröd, mint amangalicáknak!”, „Ha Ma-gyarországra jössz, nem le-hetsz magasabb négykézlábOrbán Viktornál, és két lábraállva Deutsch Tamásnál!". Ahamarosan sorra kerülőmedveexport a tervek sze-rint az alábbi programpon-tok szerint fog lejátszódni:
Határmenti medve-hot-

spotok, illetve tranzitzó-
nák kialakítása. Ezekbenfogják ideiglenesen elhe-lyezni a medvéket a letele-pedési kérelmük elbírálá-

sának ideje alatt, akik kér-hetik Micimackót tolmács-nak, mert ő beszél emberülis
Előzetes szeparálás.Azaz a muszlim és keresz-tény medvék különválasz-tása, a táborokon belüli mac-kó-atrocitások elkerülésé-nek érdekében (kevesentudják, hogy a legtöbb med-ve muzulmán: két, három,de akár négy medvecsajjalis kavarnak egyszerre, nemesznek disznóhúst – csak ateheneket, juhokat, kecské-ket kajálják meg, a malaco-kat passzióból gittelik ki –,és kíméletlenül legyilkolnakminden útjukba kerülőszentjánosbogarat, imádko-zósáskát és keresztespókot)
A potenciális terrorista

medvék kiszűrése. Enneksorán feltérképezik a be-vándorló medve rokonait,barátait, fészbukos ismerő-seit, és megnézik, hogy állt-e korábban kapcsolatban af-ganisztáni talibán medvék-kel, szunnita pandákkal vagyszalafista koalákkal, vagylájkolt-e dzsihadista grizzly-videókat
Családegyesítés. Ame-lyik medve megkapja a le-telepedési engedélyt az ál-tala kitippelt országban, an-nak később – amennyibenjól viseli magát – lehetőségelesz a családegyesítésre, va-gyis kiviheti az Erdélybenmaradt rokonait, de csak azelsőfokúakat, úgymint: anya,apa, bocs.

Molnár Tibor

Medvekvóta

Graţiela Leocadia Gavrilescu környezetvédelmi miniszter szerint a nagyvadak
úgynevezett beavatkozási kvótájáról szóló, pár hete kiadott rendelet nem a
medvék kilövését írja elő, csupán az áthelyezésüket olyan területekre, ahol
nincs medvepopuláció. „Elsősorban szeretném, ha elolvasnák a rendelet címét.
Azt írja talán, hogy a medvék kilövéséről szól? Nem. Sajnálom, ez beavatkozási
rendelet, tehát csak befogják és áthelyezik őket. Ez nem vadászati kvóta, hanem
szélsőséges esetekre vonatkozó beavatkozási szabályozás, olyan helyzetekre,
amikor a medve egyre gyakrabban jár le, és megközelíti a háztáji gazdaságokat”
- nyilatkozta  Leokádia néni, és elmondta azt is, hogy szeretné, ha sikerülne fel-
leltározni az ország medvepopulációját, és minden medvét egyedi azonosító
chippel látnának el a jövőben. 



Meg tudja különböztetnia lényegest a lényegtelen-től.Most azt látja, hogy meg-int át akarják verni.A magyar ember, amikora Fideszre szavazott, a Gyur-csány–Bajnai–Demszky-félemaffiát tolvaj tempója mel-lett a nemzetellenességemiatt utasította el olyanmegsemmisítő mértékben.Ugyanakkor a Jobbikot ma-gasan a teljesítménye felettjutalmazta, éppen mert anemzeti elkötelezettségetakarta látni bennük. Mertaz már nagyon hiányzott.Az MSZP–SZDSZ nyolc évekiszárította a nemzeti meg-újhodásra szomjazókat.Most meg mit hall? Az afontos az ellenzéki pártokszámára, hogyan jön ki jóla matek. Úgy akarnak össze-állni. A jó matek érdekébendurva és erőszakos alakvál-toztatást hajtattak végre Vo-nával a Jobbikon. Simicskapedig kifosztotta a jobboldalemblematikusnak számítóorgánumait, véresszájúkommunistákkal, hajthatat-lan liberálisokkal, globalis-tákkal töltötte fel. Az egészkong az ürességtől, bár ahandabandázó hülyék szá-ma szaporodik benne.Ha nem lenne a Hír TV,nem lenne ennyire átlátszóaz átverés. A liberálisokrajellemző, hogy mindent túl-tolnak. A kevesebb több len-ne, de hiányzik az érték ésa mérték.Az milyen, amikor az aKéri László, aki egykor Le-nin-fiúnak nevezte Simics-kát, mert agresszív, kire-kesztő, ellenségkereső vi-selkedése a Lenin-fiúk mód-szereire emlékeztette őt,most elmondja Kálmán Ol-gának, hogy „nem nagyonvan még egy olyan ember,aki annyira értene a politikaihadászathoz, mint SimicskaLajos, kérdés, hogy ellenzékipártok között ki mindenki-vel fog még majd össze,mert az sem elképzelhetet-len, hogy egy baloldali ösz-szefogást is támogasson Si-micska”. És hogy korrelálehhez Kéri korábbi nyilat-

kozata: „Egyenesen utáltam,mert impertinens, erősza-kos, pofátlan volt.” A Simics-ka-sztorikat továbbra is ter-jeszti, hogy mekkora pro-nyó, hogy részegen állan-dóan berúgta az ajtókat,nem járt moziba, nem volthajlandó szépirodalmat ol-vasni, helyette összeköltö-zött Pusztai Zsuzsával, hogymackóban büdös húsokatsütögessenek bent, a kol-légiumi szobában.Lenézik, közben cukkol-ják, s kéjjel közvetítik aztaz útszéli hangot, amelyenSimicska szól, azt a vulgárismegjelenést, ahogy a fia be-lép a nyilvánosságba. Az abunkóság, ahogy a taknyoskölök fenyegetőzött, az min-den normális ember szá-mára visszataszító. Mégazok is megtagadják Simics-kát, akiket busásan megfi-zet. Lásd Szöllősi Györgyi-két: Lajos nekem nem fő-nököm. Pedig dehogynem.Csak szégyelli. Mondjuk ért-hető.Ezzel az erkölcsi aggá-lyoktól megszabadult teljesellenzékkel és holdudvará-val nincs mit kezdeni. Errejött rá a Momentum, mertegyszerűen kontraproduk-tív az, amit a Jobbik művel,ahogy a Magyar Nemzet, aHeti Válasz és a Hír TV pros-tituálódott, azt nem lehetmegmagyarázni. Az követ-hetetlen, elfogadhatatlan.Ezzel nem tudják a válasz-tókat mozgósítani. A Gyur-csány-pártból áradó idio-tizmussal kevert artikulá-latlan gyűlöletre ki lenneazon a pár százaléknyi, ávószubbonyhoz kötődő, vete-ránfamíliából származó sza-vazón kívül vevő? Ezekreországvezetést bízni? Holvan ezek között egy képes-séges ember?A szörnyű politikai pártokkitartói és még szörnyűbbpolitikusai ne játsszanakkisstílű játszmát a maguk

politikai túléléséért és a jókis parlamenti pozíciókért.A vegytiszta tehetségtelen-ség és az ellenzék szánalmasmarakodása miatt van si-kertelenségre ítélve az ösz-szefogás politikája. Ez azellenzék nem legitim és po-litikailag sem működőképes,állítja ki a bizonyítványtRadnóti, az Economist In-telligence Units elemzője.Ez az a Radnóti, akinek azapja Radnóti Sándor, az aRadnóti Sándor, aki 1988–1989 között az SZDSZ Or-szágos Tanácsának, 1989óta a Holmi folyóirat szer-kesztőbizottságának tagja.1994-ben országgyűlésiképviselőjelölt. 1993 ótaegyetemi tanár (ELTE BTK).1995–1999 között a SorosAlapítvány könyvpályázatizsűrijének elnöke volt. Jóha tudjuk, ugyan Radnótimég zöldfülű, de a Soros-féle klubhoz tartozik, azértfizetik – valószínűen nemis rosszul –, hogy a politikaihatalmat az arra alkalmasidőben pártja számára meg-szerezze. Rafinált a mun-kamegosztás. A választópolgár sérte-getése improduktív, ezértRadnóti csak a politikusokatés a pártokat, a degeneráltholdudvart pellengérezi ki,jogosan. A recenzens vágvégig minden magyar vá-lasztópolgáron: aki otthonmarad, azon is, aki a nem-zeti függetlenség mellettszavaz, azon is. Aki nem akerítést lebontókat prefe-rálja, az együgyű, önálló po-litikai gondolkodásra kép-telen ember. Aki őrzi a kul-túráját, az tehetetlen, akinem akar betelepítést, aznem ismer más utat, minta cinkosságot, aki magyarMagyarországot akar, az kol-laboráns. Mindenki ellenség,aki Soros-alamizsna helyetta nemzeti függetlenségetválasztja.
Czyla
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Soros-alamizsna vagy a nemzet függetlensége

A Carit San 
Medical 
J á r ó b e t e g - r e n d e l ő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Talán több is:Mégis fontos a biztonság,a függetlenség és a szabad-ság a nép számára.Mégsem vevő a társada-lom a Ron Werber-féle bosz-szúhadjáratra.A választópolgár megutáltaa gőgös és nagyképű idegen-

imádatot, elege lett a magyarkisebbrendűség sulykolásá-ból.Mély megvetést tanúsít aköpönyegforgatók irányában.Meg akarja büntetni a ha-miskártyásokat.Megtanult politikailag lát-ni.

„Ezt a tarkabarka csőcseléket ültetni a Fidesz helyére, ami a mai ellenzék, nem
érdemes” – állapítja meg Radnóti András, a Momentum alapembere. Azt talán nem
volna olcsó publicisztikai fogás megkérdezni, hogy vajon mit szól ehhez mondjuk a
Heller–Haraszti–Konrád trojka, vagy Simicska Lajos párttulajdonos és Kálmán Olga, a
Jobbik rendkívüli és meghatalmazott érdekvédője. A Momentumot „az összefogás
primitív logikai futamát fuvolázók” a tenyerükön hordozták. Azért tekintjük említésre
méltónak Radnóti megállapítását, mert az ember eleddig abban a hitben élt, hogy az
ellenzéki pártok és értelmiségi holdudvaruk nem választhatók el kategorikusan
egymástól, valamiféle korreláció felfedezhető a kettő között. Ha valaki szabad akaratából
az ellenzék eddig úton-útfélen hangoztatott kötelező egybekelését beteges agyszüle-
ménynek minősíti és eltartja magától, annak oka lehet.
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Életlecke a javából egy parasportolótól
A Vásárhelyi Forgatag sportnapján, a Fuss egy kört a
Bolyaiért, azaz a Bolyai Kollégium Alapítvány által
életre hozott rendezvényen – melyen segítséget nyúj-
tottak a Bolyai pálya felújításához  – találkoztam a
nyíregyházi 23 éves Veres Amarilla paralimpikonnal,
aki a rendezvény egyik díszmeghívottja volt. Ő 2016-
ban a Rio de Janeiró-i Paralimpián remekelt, ahol
egyéniben 5., csapatban pedig 3. lett, amely ered-
mény eddigi pályafutásának csúcspontja. Amarilla első látásraegészséges, vagyis annak tű-nik, ugyanis végtagjai egész-ségesen működnek, de mégisparalimpikon. Gondmente-sen jár, edz, semmit nem mu-tat abból, amiből kitűnhet,hogy ő rokkant, születésirendellenességei miatt para-limpikonként versenyez. 
Miért paralimpikon Ama-
rilla?A kérdésre Amarilla a kö-vetkezőket válaszolta: 

– Születéskor a bal oldalam
le volt bénulva, de édes-
anyámnak, Friderikának kö-
szönhetően felépültem, így
mindez alig vehető észre, vi-
szont belül mindennek érzem
a hátrányait, de a külvilág felé
ezt nem nyilvánítom ki. Folya-
matos kezeléseken, gyógytor-
nákon estem át akkor, és ezt
a ,,falon is átmegyek” stíluso-
mat az édesanyámtól örököl-
tem, hiszen amikor kisbaba
voltam és nem mozgott a bal-
oldalam, akkor ő a ,,falon is
átment” velem, hogy egészsé-
ges legyek. Idővel felépültem,
majd az ép gyerekek között
úsztam, kosárlabdáztam, az-
tán 14 éves koromban elkezd-
tem vívni, de az edzőimnek
nem szóltam egészségi álla-
potomról. Az épek között pró-
báltam megküzdeni, nem
hagytam magam, pedig soha
nem kerültem Magyarorszá-
gon a legjobb 16-32-je közé.
A vágyam az volt, hogy egy-
szer kiérdemeljem a magyar
válogatottbeli szereplést –mondta el Amarilla, aki asport mellett tanulmányairais nagy figyelmet fordít, hi-szen sportszervezést hallgata Nyíregyházi Egyetemen,majd így folytatta:

– Idővel az orvosaimhoz
jártam rendszeres felülvizs-
gálatra, az állapotom is folya-
matosan romlott, nagy fájdal-
maim voltak sportolás
közben. Arra gondoltam, hogy
abbahagyom az aktív élspor-
tot, mivel az egészségi állapo-
tom romlott és idővel leépül-
tem volna. De én nem
hagytam magam, tudtam,
hogy valami módon csak a ví-
vással kell törődnöm, nem fe-
jezhetem be örökre. Így el-
kezdtem edzősködni,

amelyben a régi, gyerekkori
edzőm segített, így ő partne-
rem lett Nyíregyházán, a mos-
tani klubomnál, ahol gyere-
keket, óvodás csoportokat,
kezdőket edzünk.  Idővel Tar-
jányi Isván kerekesszékes ví-
vótársammal dolgoztam
együtt mint segédedző, de én
Pékey Béla első edzőm kezei
között formálódtam. Ekkor
jött a gondolat, hogy a beteg-
ségem miatt kerekesszékes
sportolóként is vívhatnék. El-
mentem egy orvosi klasszifi-
kációra, amit minden kere-
kesszékes sportolónak el kell
végezni, ott mondták ki, hogy
A-kategóriás vívóként pa-
rasportoló lehetek. Amikor
megkaptam a jóváhagyást,
újragondoltam a céljaimat –
érvelt álszerénység nélkül 
Veres Amarilla. 

Vb-, majd Eb-, aztán olim-
piai pódium

– Kedves Amarilla, milyen
minőségben jött városunkba?– Mivel az idén a Vásárhe-lyi Forgatag vendége Nyír-egyháza volt, én meghívott-ként jöttem a Maros partivárosba Kádár Zoltán helyirádiószerkesztőnek köszön-hetően, hogy ezt a sportese-ményt támogassam. 

– Mikor szegődött a sport
szolgálatába?– Kisgyerekkorom ótaúszom, kosárlabdázom, de avívás mellett ragadtam le.Tulajdonképpen ez ,,szere-lem” volt első látásra, amelyremélem, életem végéig ki-tart. A családom mindenbentámogatott, de a vívás az énválasztásom volt még kisis-kolásként. 

– Idővel jöttek a sikerek is.
Erről beszéljen bővebben...– A legelső jelentősebberedményem 2014-ben Var-sóban az U23-as vb-n volt,ahol bronzérmet nyertem tőregyéniben, 2015-ben a Sar-jah-i U23-as vb-n tőr és pár-bajtőr egyéniben aranyér-mes lettem. Idővel felnőttvilágbajnokságon is diadal-maskodtam, hiszen a 2015-ben Egerben megtartott vi-lágversenyen kardegyéniben 3., párbajtőrben

csapatban is harmadikok let-tünk, aztán a Casale Monfe-ratto-i Eb-n kard egyénibenezüstérmes lettem. A rióiolimpián a csapatbeli bronz -érem mellett az egyéni 5. he-lyezés óriási élmény szá-momra, ezt én győzelemkéntkönyvelem el.
Megszerette Marosvásár-
helyt, ahová egyszer majd
visszatér

– Erdélyi városba látoga-
tott. Hogy tetszik Marosvá-
sárhely?– Gyönyörű! Mindenkép-pen vissza szeretnék idejönni a családommal, itt meg-látogattam édesanyámmal aközépkori várat, a város fon-tosabb nevezetességeit,ugyanakkor hallottuk, hogya Somostető és az állatkert islátványos, ezért egy erdélyitúrára mindenképpen visszaszeretnénk jönni. 

– Milyen benyomást keltet-
tek az itteni, magyar ajkú em-
berek egy olyan személy szá-
mára, aki először látogat a
Székelyföldre?– Kedvesek, segítőkészekés rendesek! 

– Most éppen pihenősza-
badságát tölti Marosvásárhe-
lyen. Mi fér bele ebbe a néhány
napba egy újabb meg erőltető,
zsúfolt idény előtt?– Sok napfény, strandolás,úszás és sok utazás. 
A Rio de Janeiro-i 
Paralimpia sportpálya -
futásának csúcspontja

– Különbség van a páston
vívó Amarilla és a hétköznapi
vívólány között?– Mi, parasportolók egycsaládot alkotunk, a legfon-tosabb ügyünk az, hogy nép-szerűsítsük a parasportot. Az

a probléma, hogy aki a pás-ton van és vív, az a lány„nincs” itt jelenleg, hiszen rö-videsen készül a következőversenyre. Ugyanis én olyanállapotba kerülök, amikor ví-vok, hogy kijön belőlem a „fa-lon is áttörő lány”, így csak avívásra összpontosítok a pás-ton. 
– Krajnyák Zsuzsannával

és Dani Gyöngyivel a bronzér-
met szerezték a csapatver-
senyben, ami óriási fegyver-
tény volt Rióban...– A csapatverseny egy na-gyon speciális dolog a vívás-ban, amikor kiáll a három fő,de az asszóban mindenkiegyedül van. Egy csa-patsportban mindenkiegyütt küzd a pályán, de min-denkinek saját magára is kellfigyelnie. De jobb érzés egycsapatért, egy közösségért,egy országért küzdeni, mintpusztán önmagadért. 

– Melyek a legkedvesebb
emlékei a 2016-os riói paro-
limpiáról?– Az olimpiai falubanszinte minden nap egyformavolt, hiszen a reggeli kelésután edztünk, majd aludtunka versenyekig, de a brazilszurkolók hangosságaörökre megmaradt az emlé-kezetünkben: vívómérkőzé-seim során megtanulták anevemet, majd skandálvabíztattak. A nézők sokaságá-ról nem is beszélve, hiszenannyian voltak, mint egy fut-ballmeccsen, ami szokatlanés ritka számomra. Mindaztszívesen átélném újra!
A parasportoló is ember

– Magyarország mindig is
remekelt a nemzetközi párbaj
és vívás terén. Önnek ki a pél-
daképe?– Vannak példaképeim, de

nem csak vívók, akiknek anyomdokain szeretnék ha-ladni. Itt Szilágyi Áront sze-retném kiemelni, aki állandójelleggel jó eredményeket érel, pedig tudnivaló, hogy a si-kerek mögött évek kitartó éskövetkezetes munkája rejtő-zik. A másik példaképemHosszú Katinka, akinek főlega mentális felkészülése ragadt meg. Amúgy tőle so-kat tanultam.
– Hogyan tudnak helytállni

a paralimpikonok Magyaror-
szágon?– Egyre könnyebben, demég mindig nehéz. Már aznagy segítség, hogy nem ad-nak ki olyan középületre épí-tési engedélyt, ahol nincsakadálymentes mosdó, vagyfeljáró. Ez egy jó lépés, vi-szont a fejekben ez a moz-gássérült vagy speciális olim-pia nagyon nehéz kérdés. Éna paralimpiát az olimpia kis-testvéreként szoktam ke-zelni, hiszen részben ugyan -az a rendezvény. Egymozgássérült emberre, haránézünk, az jut eszünkbe,hogy segítsünk rajta, ami le-het, hogy kellemetlen szá-mára. Ezt a szellemi kommu-nikációt már gyerekkorbanel kellene kezdeni.

– Mik a jövőbeli tervei?– A 2017–2018-as idénynehezebb lesz, mint az előző,hiszen az elmúlt hónapok-ban sérüléssel küszködtem,így nemrég kezdtem újra ed-zeni, kellőképpen felkészülnia soron következő hazai ésnemzetközi versenyekre.  
Ez egy állapot: azaz 
egyik lába itt, a másik ott...Amarilla viccelődött isa mozgássérültekkel kap-csolatosan, hiszen csapat-társai között is folyton
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viccelnek fizikai vagy szel-lemi rokkant ságukkal kap-csolatosan, mindamelletthogy az egészséges embereka kerekesszékeseket látván,,bénának”, vagy ,,vaknak” mi-nősítik őket. Így mesélte el,hogy a bal lábbal amputált ví-vótársa, Hajmási Éva, ha nemversenyez és nadrágot visel,akkor nem látszik, hogy mű-lába van, amivel jár, fut és sza-lad is. Amikor vív, akkor lecsa-

tolja a műláb-protézisét,amire a szövetségi kapitá-nyunk nem egyszer megje-gyezte, hogy Éva a ,,leggyor-sabb vívónő”, hiszen egyik lába,,itt”, a másik ,,ott”...,,Ez egy olyan állapot, mintamikor valaki cukorbeteg.Semmivel sem különb, viszontteljesen más, de ezzel kell él-nie, ám ugyanolyan értékestagja a társadalomnak, mintbármelyikünk, velük is ugyan-

úgy kell bánni, kommunikálni,úgy kell őket elfogadni, ahogyvannak. Sokszor az embereknem is tudják, hogy milyenformában forduljanak egymozgássérülthöz, de ez is anyílt, kedves kommunikációnmúlik” – mondta el a szimpa-tikus Amarilla, aki a 2014-es,2015-ös és 2016-os év nyír-egyházi parasportolója. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A parasportolókat sérültségi 
fokonként kategorizáljákAz A-kategóriás parasportolók azok, akik felállhatnaka kerekesszékből, a B-kategóriások, akik a mindennap-jaikat a kerekesszékben töltik, míg a C-kategóriásoknakminden végtagjuk sérült. A paralimpián minden spor-toló a sérültségi kategóriájában küzd. 

Veres Amarilla és
édesanyja, Friderika

a Bolyai pályán

Veres Amarilla (jobb)
Krajnak Zsuzsa  (bal)
és Dani Gyöngyi (lent)



\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |
HORDHATÓ, UTCAI, VAGÁNY 
DARABOKAT AJÁNLUNK ŐSZRE

Szakács Ágnes ötéves koraóta tudja, hogy divattervezőszeretne lenni. Mint mondja,akkoriban semmi más nemérdekelte a rajzoláson, ba-baruhavarráson, valamint agyurmából való enteriőrké-szítésen kívül. Színházi jel-meztervezéssel kezdte, dema már a divat is nagyonérdekli.„2017-ben a hetvenesévek divatja nagyon népsze-rű volt, és úgy látom, eztmeglovagolják a tervezőkősszel, illetve következő esz-tendőben is. Emellett a nagy-méretű növényi mintákatláthatjuk a kifutókon, ame-lyek a „nagynénink kanapé-járól” lehetnek ismerősek.Továbbá a lábszárközépigérő ruhák, szoknyák, a tra-péznadrág, illetve folytatódika magas derekú nadrágokőrülete. A hetvenes évekbőlvisszaköszönő horgolt ruhák,kézműves díszítések, rojtokis menők lesznek. Anyagok-ból a bársony valószínűlegtovábbra is hódítani fog, főlega hidegebb évszakokban” –tudtuk meg. 

„Merjünk 
egyéniségek lenni!”Úgy véli, Erdély nem a di-vat fellegvára, de főleg a vi-lágjárta emberek, illetve afiatalok zöme nagyon fogé-kony a divatra, és témábanvannak a trendekkel, okosankövetik is azt. Szerinte azerdélyiek öltözködéséből hi-ányzik bátorság, és a „mer-jünk egyéniségek lenni!” hoz-záállás. „Ám az utolsó sajnosnem csak a divatra érvényes,hanem a mindennapi életbenegyaránt. Éppen azért arrabátorítok mindenkit, hogylegalább ruházatában mer-jenek kilógni a sorból, fel-vállalni önmagukat, és ne amegfelelési kényszer vezér-elje őket” – mondja a divat-tervező. Dávid Andrea nem csakköveti a divatot, hanem olyanruhákat terveznek, gyártanakés árusítanak a boltjában,amelyeket szép számban ro-mániai hírességek, tévés sze-replők is szívesen hordanak.Ami az őszi divatot illeti, újkollekciójuk is megérkezett.

A hanorákok újra menők„Az évszakváltozással anők általában új ruhadara-bokkal dobják fel a gardrób-jukat. A hideg miatt az első-ként a kényelmet és a ruhákvastagságát jó szem előtttartani, de a divatot sem kellmellőznünk. Idén menők afeliratos hanorákok, de a rö-videbb állású felsők és a túl-méretezett ruhák mind olyanelemek egy nő ruhatárában,amelyek az aktuális trendetkövetik” – magyarázza. And-rea kedvence a kapucnis fel-ső, ami esetén nem elhanya-golható szempont, hogy min-dennel lehet kombinálni:kora ősszel, amikor nappalmég meleg van, szoknyával,rövidnadrággal és bakanccsallehet viselni, viszont ha lehűlaz idő, a kapucnis felső nemcsak melegít, hanem vagány-ságot kölcsönöz bármely out-fitnek.
Idén már nem lesz divatA fast-fashion boltok el-terjedése miatt gyakori, hogyegy-egy fazon, szín vagy ki-egészítő csupán egy szezondivatját határozza meg. Azalapdarabok mellett biztosanmindenki szekrényébenmegtalálhatóak azok az ele-mek, amelyekkel idén nemlehetünk igazán divatosak.Andrea elmondása szerintaz elmúlt évben virágkorukatélték a színes kabátok, ámez a szezon inkább a semle-ges, fakóbb színekre alapoz.Ugyanakkor a szoros nyak-lánc, a choker óriási trendvolt tájainkon, mostanra le-áldozott a csillaguk, és he-lyettük a finomabb, nőiesebbmedálos nyakláncok hódí-tanak. „A neonszínek abszolútfeledésbe merülnek, a pep-lum is csak egyszezonostrend volt, de én mégis úgyvélem, hogy ha valakinekegy szabás, szín vagy anyagtetszik, jól áll rajta, nyugod-tan viselje! Szerencsére sokat

kínál, és annyira eklektikusaz ősz és tél divatelőrejelzése,hogy számos irányzatból le-het választani, ez pedig na-gyon jó” – Szakács Ágnesszerint.
Trencskó, bőrdzseki 
és szőrmeSokunk kedvence az ősz-ben, hogy végre kabátot vi-selhetünk, ami számos le-hetőséget ad stílusos kom-binációkra. Andrea úgy véli:ami az ikonikus őszi kabátot,a trencskót illeti, szabadonengedhetjük a fantáziánkat,aminek csak az alkatunk szab

határt. „Választhatunk klasz-szikus vonalú ballonkabátot,vagy akár mell alatt elvágott,baby-doll típusút. Amire jófigyelni, hogy natúrszínekmellett döntsünk ez esetbenis. A bőrkabát az idén ősszelis alapdarab a szekrényünk-ben – így nyugodtan előve-hetjük a tavaly, vagy az ko-rábban vásároltat –, de a far-merből és a bársonyból ké-szült dzsekik és kabátok isillenek az őszhöz. Emelletta természetes és műszőrmekabátokkal és mellényekkelis divatosak lehetünk” – zártaAndrea.
Pál Piroska
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Divat-gyorstalpaló 

Az idei ősz újszerű ruhadarabokkal érkezik, de lesznek olyan elemek is, amelye-
ket egészen biztosan megtalálunk otthon a ruhásszekrény mélyén. Az évszak a
kabátok szezonja, legyen az klasszikus trencskó, kockás, maszkulin zakó,
szőrme- vagy szövetkabát, de ezekből érdemes természet inspirálta színeket vá-
lasztani, viszont a tengerészkék és sápadt rózsaszín is jó döntés. A natúr és sem-
leges árnyalatok mellett a szezon egyértelmű „menőszíne” a piros, de aki túl
merésznek véli, vagy nem áll jól neki csupa piros összeállítás, az élénk színt ki-
egészítőként – táska, cipő, ékszer – is hordhatja. Az őszi viseletekről kérdeztük
Szakács Ágnes vásárhelyi divattervezőt és Dávid Andreát, a Sugar Shop internetes
ruhabolt tulajdonosát. 

Szakács Ágnes

Dávid Andrea


