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H I R D E T É S

 » A Margaret 
Island zenészei 
a Heureka Pop 
Orchestrával 
közös szimfoni-
kus koncertjük 
során a korábbi, 
ismert dalokból 
és a legfrissebb, 
szeptember-
ben megjelent 
szerzemények-
ből vonultat-
nak fel egyedi, 
elgondolkodtató 
válogatást. 

EGYEDI VÁLOGATÁSSAL ÉRKEZIK HÁROMSZÉKRE A KÉT BUDAPESTI FORMÁCIÓ

Szimfonikus premier

A fesztiválzenét kedvelő 
fi atalokat és a szimfonikus 
hangzást előnyben részesítő 
idősebb korosztályt egyaránt 
megszólítja a Margaret Island 
és a Heureka Pop Orchestra 
közös koncertje, amelyet 
január 23-án adnak elő a 
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színházban.

 » BÍRÓ BLANKA

E rdélyben először Sepsiszent-
györgyön lép közösen szín-
padra a Junior Artisjus és 

Fonogram-díjas Margaret Island 
és a Heureka Pop Orchestra. A két 
magyarországi formáció január 23-
án a Tamási Áron Színház nagyter-
mében adja elő az alternatív pop-
együttes áthangszerelt dalait. A Kó-
nya Ádám Művelődési Ház által 
szervezett produkció egyaránt szól 
a fesztiválzenét kedvelő fi ataloknak 
és a szimfonikus hangzást előnyben 
részesítő idősebb korosztálynak.

A Margaret Island dalaiban 
akusztikus és folkos-popos hang-
zásvilágot elegyít népzenei elemek-
kel. Könnyed, pozitív és őszinte üze-

Visszatérő vendégek. A Margaret Island nemrég Kolozsváron járt, ezúttal Sepsiszentgyörgyön lépnek fel

neteket megfogalmazó zenéjüknek 
köszönhetik népszerűségüket, Eső 
című daluk 2016-os megjelenése 
után az együttes állandó színfoltjá-
vá vált a magyarországi és határon 
túli kluboknak, fesztiváloknak és 
rádiós toplistáknak. Az együttes ta-
valy októberben tartott erdélyi lemez-
bemutató turnét, amelynek kapcsán 
úgy nyilatkoztak a Krónikának, hogy 
„Erdélyben valahogy másként csil-
log a közönség szeme, összetartó, 
nyitott, közvetlen emberekkel talál-
koznak itt”.

A harmadik albumjukra olyan 
dalok kerültek, amelyek leginkább 
tükrözik a jelenlegi világnézetüket, 
valamint azt, hogy milyen érzések 
kavarognak bennük. A lemez al-
kotói folyamata a kísérletezésről, 
új irányok kereséséről is szólt. Így 
került néhány elektronikusabb dal 
is az albumba, de persze nem ma-
radtak ki a margaretes akusztikus, 
folkos zeneművek sem.

A Heureka Pop Orchestrával kö-
zös szimfonikus koncertjük során 
a korábbi, ismert dalokból és a leg-
frissebb, szeptemberben megjelent 
szerzeményekből vonultatnak fel 
egyedi, elgondolkodtató válogatást. 
A 19 órától kezdődő hangversenyre 
a jegyek a kulturális szervezőirodá-
ban kaphatók.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A rendőrség DNS-mintát vesz annak 
a phoenixi ápolóotthonnak az ösz-

szes férfi  alkalmazottjától, ahol egy 
több mint tíz éve kómában fekvő nő 
gyermeket hozott világra december 29-
én – közölte az MTI. Az ápolóotthont 
működtető Hacienda HealthCare köz-
leményben írta, hogy üdvözli az alkal-
mazottak DNS-vizsgálatát. „Folytatjuk 
együttműködésünket a phoenixi rend-
őrséggel és valamennyi nyomozó ha-
tósággal, hogy kiderüljenek a tények 
ebben a mélyen megrázó és példátlan 
helyzetben”. Egy helyi híroldal jelen-
tette először, hogy egy több mint 10 éve 
vegetatív állapotban lévő nő december 
29-én kisfi út szült. A 29 éves nő az Ari-
zona állambeli Phoenixtől mintegy 

205 kilométerre délkeletre fekvő rezer-
vátumban élő San Carlos apacs törzs 
tagja. A törzs közleménye szerint a nő 
a szülés idején is kómában volt. Az in-
tézmény személyzete azt állítja, hogy 
nem tudtak a várandósságról a szülés 
előtt. „A törzs nevében mélyen meg-
rázott és megdöbbentett az, ahogyan 
tagunkkal bántak. Remélem, igazságot 
fognak szolgáltatni” – írta a törzs veze-
tője. A nő családjának ügyvédje közöl-
te, hogy felháborítja őket az, ahogyan 
lányukat gondozták, de közölték, a 
kisfi ú egy szerető családba született, és 
gondjaikba veszik őt. A DNS-vizsgálat-
tal ugyan fény derülhet a gyermek ap-
jának kilétére, aki nem fogja elkerülni 
a felelősségre vonást, ám a Hacienda 
sem fogja elkerülni, hogy eleget tegyen 
kártérítési kötelezettségének.

Kómában fekvő nő szült Amerikában

 »  A DNS-vizs-
gálattal fény de-
rülhet a gyermek 
apjának kilétére, 
aki nem fogja 
elkerülni a felelős-
ségre vonást.
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