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Meghalt Hunyadi János 
hadvezér, aki Nándorfehér-
várnál megállította az elő-
renyomuló törököket.

Kossuth Lajos, Magyaror-
szág kormányzója lemon-
dott és átadta a teljhatal-
mat Görgey Artúrnak.

Tatán megszületett Bláthy 
Ottó Titusz, a transzformá-
tor szülőatyja.

Budapesten megszületett 
Heltai Jenő író, költő (A né-
ma levente, Álmokháza).

Asaph Hall amerikai csilla-
gász felfedezte a Mars boly-
gó két holdját.

Megszületett José Silva 
amerikai parapszichológus, 
az Agykontroll rendszer ki-
dolgozója.

Meghalt a jótékonysá-
gi akcióiról híres Andrew 
Carnegie, az amerikai acél-
birodalom megalapítója.

Megszületett Vásáry Tamás 
Kossuth-díjas zongoramű-
vész, karmester, a Nemzet 
Művésze.

Megszületett Bozay Attila 
Erkel- és Kossuth-díjas ze-
neszerző, citera- és furulya-
művész.

Szabadalmaztatták a széles 
spektrumú frekvenciaváltó 
rendszert, amely a későbbi 
Wi-Fi technológia alapja lett.

Megszületett Marilyn Vos 
Savant író, újságíró, akinek 
a világon a legmagasabb az 
IQ-ja (228).

Megszületett Steve 
Wozniak, az Apple egyik 
alapítója, az első Apple szá-
mítógépek tervezője.

Megszületett Hulk Hogan 
amerikai profi pankrátor, 
színész (Rocky III).

Budapesten megszületett 
Kánya Kata színművésznő, 
műsorvezető.

Megszületett Bozsik Yvette 
táncosnő, koreográfus.

Elhagyta Dél-Vietnamot az 
utolsó amerikai földi kato-
nai egység.

Meghalt Rafael Jeroným 
Kubelík cseh zeneszerző és 
karmester.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Ismét keresik a legjobb pálinkát a Forgatagon
A Vásárhelyi Forgatag és az 

Erdélyi Pálinka Lovagrend kö-
zös szervezésében idén máso-
dik alkalommal kerül sor az 
Erdélyi Pálinka és Párlatver-
senyre. A megmérettetésre vár-
nak minden erdélyi, házilag ké-
szített pálinkamintát.  Bárki je-
lentkezhet, aki nemcsak kedve-
li, de elő is állítja a gyümölcs-
párlatot. 

Jelentkezni augusztus 19-ig 
lehet, eddig a dátumig be kell 
érkezzen a minta a Forgatag-

irodába (Marosvásárhely, Ge-
orge Enescu utca 2/23), amely 
hétfőtől péntekig 10 és 13 óra 
között van nyitva. Ha valaki a 
főtér környékén van, és nem 
találja az irodát, az hívhatja a 
0748-158 826-os telefonszámot, 
szombaton pedig a 0742-609 
260-at. A benevezés fél liter pá-
linka, a mintán fel kell tüntetni 
a termelő nevét, elérhetőségét, 
települést, milyen gyümölcsből 
készült a pálinka, mennyi az 
alkoholfoka, milyen évjárat, és 

bemutatkozót kell mellékelni a 
termelőről. Jelentkezni, illetve 
további információkért: 0742-
609 260 (Gáspár Botond), il-
letve erdelyipalinkaverseny@
g m a i l . c o m  v a g y  b o t o n d .
gaspar@gmail.com címen le-
het.

Az Erdélyi Pálinka és Pár-
latverseny idei újdonságaként 
a szervezők megnyitják a zsű-
rizést az érdeklődők előtt. Tíz, 
18 év feletti személynek lehe-
tőséget biztosítanak arra, hogy 

részt vegyen a zsűrizésen, és 
a lovagrend tagjai megismerte-
tik a szakmában bejáratott 20-
as pontozási rendszer szerin-
ti vakkóstolással. A jelentkezé-
seket a beérkezés sorrendjében 
fogadják el a botond.gaspar@
gmail.com e-mail-címen, a név 
és a telefonszám megadásával. 
A beérkezett pálinka- és párlat-
minták elbírálására augusztus 
21-én, hétfőn 10 órától kerül sor 
a Várban, a Maros Megyei Mú-
zeum épületében.

A nagyközönség számára is 
lehetőség nyílik, hogy rövid is-
mertető kíséretében kóstoljon 
az idei versenyre beérkezett 
mintákból. A pálinka és a pá-
linkakészítés iránt érdeklő-
dőket várják augusztus 21-én, 
hétfőn 12.30 és 14.30 között a 
Maros Megyei Múzeum Várbeli 
székhelyén.  

A díjátadó ünnepségre au-
gusztus 25-én, pénteken 21 órá-
tól a Kultúrpalota nagytermé-
ben kerül sor.

Évekig nagy varrodák-

ban dolgozott mester-

nőként, majd termelő-

vezetőként. 2013-ban 

eldöntötte, hogy ki-

száll, és egyedül, önál-

lóan boldogul. Ismer-

te az anyagokat, tudott 

varrni, szabni, alkot-

ni, és azt hitte, mindez 

elég lesz. Visszatekint-

ve, mosolyogva mond-

ja, hogy nem tudta, mi-

lyen nagy fába vágja a 

fejszéjét. Hiszen nem 

elég ruhát alkotni, vise-

lőt is kell találni mellé. 

S ez nem egyszerű fel-

adat. Simon Zita egy-

személyes varrodájá-

ban jártunk.

Véletlen vagy sem, de Simon 
Zita kis műhelye Maros-
vásárhelyen, a Takácsok 

utcában van. Eddig csak a kö-
zösségi oldalán (Zit ‚U  fashion) 
láttuk ruháit, most személye-
sen is megkukintottunk belőlük 
egy párat. Kis műhelye barátsá-
gos, ahol szebbnél szebb anya-
gok várják, hogy a szabóasztal-
ra kerüljenek, s ruhává alakul-
janak. A bábun egy őszi színek-
ben pompázó ruha van, az ajtón 
levő fogason már az őszi kollek-
ció első darabjai tündökölnek. 
Beülök az egyik varrógép mögé, 
hiszen más szék nincs is, innen 
figyelek és jegyzetelek.

Egyedi darabok, tervek nélkül

Zita arról mesél, hogy aki dol-
gozott már varrodában az bi-
zonyosan megérti a szabad-
ság és önállósodás iránti vá-
gyát. „2013-ban döntöttem el, 
hogy saját gazdám leszek, és 
azóta egyedi vagy kis szériájú 
ruhákat készítek. A kis széria 

azt jelenti, hogy legtöbb 8 dara-
bot 36-ostól–40/50-ig, attól függ, 
hogy milyen az anyag. Hiszen 
van, ami már nem bírja meg a 
nagyobb számokat. Ha egyetlen 
darab készül, akkor az 38-as, 
mert a modell, aki viselni szok-
ta a reklámfényképeken, ilyen 
méretet hord”– meséli, s közben 
megmutatja az őszi-téli kollek-
cióra rendelt anyagokat. Német-
országból érkeztek, mert csak 
jó minőségű anyagokból készít 
ruhát, s ott talált olyan minő-
séget, hogy megfeleljen. Igaz, 
az anyagok árában is érződik 
a különbség, de biztos, hogy az 
első és a sokadik mosás, tisztí-
tás után is a ruha, póló, szok-
nya megőrzi formáját, színét. 
Megkérdeztük, hogy ha már itt 
vannak az anyagok, akkor a raj-
zok, minták, modellek is meg-
vannak-e. Simon Zita mosolyog-
va mondja: általában nem szok-
tam megrajzolni a modellt. Meg-
fogom, megtapintom az anyagot, 
kiterítem, nekifogok szabni, s 
munka közben születnek az öt-
letek, az érdekes és szabványos 
megoldások. Az anyagtól függ, 
hogy mit készítek belőle: ruhát, 
blúzt, kosztümöt. Természete-
sen követem a trendeket, a di-
vatot, de azt is figyelembe ve-
szem, hogy olyan alkotás hagy-

ja el a műhelyen, amit szívesen 
viselnek, ami viselhető.”

Sárga, arany és rozsda

Míg eddig a rózsaszín, a pú-
der, a világoskék és a pasztell 
volt a divatos szín, ősszel és té-
len a szürke és a sárga lesz a 
trendi, toppon marad a kék, de a 
bordó és az arany, a rozsda szín 
is hódítani fog.

Simon Zita csak a családta-
goknak és a nagyon közeli ba-
rátoknak készít rendelésre ru-
hát, mert, mint bevallja sokkal 
több gondot okoz a rendelésre 
készült ruha, s egyelőre nincs 
megfelelő helye próbára fogad-
ni a klienst. S a ruhák értéke-
sítésének kérdésével elértünk 
a nehéz fába vágtam a fejszém 
kifejezés lényegéhez. Zita két 
üzletben próbálja értékesíte-
ni alkotásait, több-kevesebb si-
kerrel. Nem sikertelenül, csak 
szeretné, ha többet megven-
nének alkotásaiból. Csak: „azt 
tapasztalom, hogy sokan még 
mindig a márkanévvel ellátott 
ruhákat keresik, és ezt veszik 
meg, és nem a minőségre fek-
tetik a hangsúlyt. Mivel én is 
dolgoztam nagy varrodákba, 
ahol nagy márkákat szabtunk 
és varrtunk, jól tudom, hogy 

milyen minőségű anyagokkal 
dolgoztunk, s azt is, hogy az 
ide készülő ruhákat messzi 
országokba varrták, fele any-
nyira képzettek. Megvannak 
a besorolások, s Romániába a 
nagy márkanevek is a gyengébb 
anyagú ruhákat küldik. Még a 
kevésbé hozzáértők is láthat-
ják, hogy milyenek az anyagok 
és hogyan vannak összevarrva, 
mégis legtöbb esetben a márka 
az alapvető szempont. Ilyen kö-
rülmények között, ilyen piacon 
nehéz megállni, fennmaradni” 
– mondja Zita. Megkérdeztük, 
hogy a fogason levő klasszikus 
szabású, pöttyös, érdekes gal-
lérú őszi ruhát, ami igencsak 
megtetszett nekünk, mennyi-
ért lehet megvásárolni: 120 lej 
a termelői ára, s erre még rájön 
az üzlet forgalmazási díja. Nem 
sokalltuk.

Zita bizakodva teszi hozzá, 
hogy szeptembertől szeretne 
online üzletet nyitni, hogy ne 
csak két marosvásárhelyi üz-
letbe lehessen megvásárolni a 
ruhákat, hanem termelői áron 
az internetről is megrendelhe-
tőek legyenek. Reméli, hogy ez 
is hozzásegíti majd, ha nem is a 
népszerűséghez, de a megérde-
melt elismeréshez.

SIMON VIRÁG

Simon Zita kis marosvásárhelyi ruhatervező műhelyében jártunk

Megtapintja az anyagot és alkot

Évekig nagy varrodákban dolgozott, 2013-ban eldöntötte, hogy kiszáll és egyedül, önállóan boldogul
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