
Politikusportré       Általános jelenség, sokan panaszkodnak is mi-atta, hogy a fiatalok tartózkodnak a közéletiszerepvállalástól, széles ívben elkerülik a po-litikát. Az utóbbi egy-másfél évtizedben – aritka kivételt leszámítva – nem is jelentkezettolyan fiatal a porondon, akiről elmondható:egyszer tán valódi politikus válhat belőle. Ezpedig szomorú, elsősorban a kontraszelekciótelőszeretettel kultiváló „öregeket” minősíti. 
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A Székelykő pusztuló vára    

Torockószentgyörgy nevét 1470-ben említikelőször. A falutól keletre levő Székelykő Várkőnevű magaslatán állnak várának romjai. Lakótornya 1253 és 1272 közt, alsó részei1470 körül épültek. Torockószentgyörgy akörnyező településekkel együtt az Anjou ural-kodók idején is az Ákos nembeli Ehellőstőlszármazó Thoroczkay nemesi família tulajdo-nában állt. 1516-ban, Thoroczkay FerencnekII. Lajos király minden birtokában megerősítőadománylevelet ad...

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK 

Anna, a kitalált parasztasszony A marosvásárhelyi Néprajzi Múzeumba látogatókérdekes tárlatot tekinthetnek meg: Anna. Asz-szonysors a XX. században. A hajdani Toldalagi-palota ajtaján belépve máris elénk tárul egy régifaragott székelykapu, amin betérve Anna – egyképzeletbeli személy, aki akár élhetett is volna –életútját ismerhetjük meg kislánykorától nyugdí-jas koráig.

5. old. // KULTÚRA

„Eljátsztam a gyerek -
irodalom legszebb szerepeit” Szélyes Nagy Andrea marosvásárhelyi bábszí-nész, látvány-, jelmez- és divattervező a művé-szet számos területén alkot. Ám egy idejeleginkább a jelmeztervezéssel foglalkozik,nem vágyik már a színpadra, mint mondja, „ki-játszta magát”. 

4. old. // INTERJÚ

Balsors jövőkép 
egy képzelt világban?     „A háború: béke, a szabadság: szolgaság, a tudat-lanság: erő”- hangzik el George Orwell 1984 címűregényében, amely olyan jövőképet tár az olvasóelé, ami kegyetlen módon valósítja meg a szocia-lizmus eszméit, és ami talán nem is áll annyiramessze a jelenlegi civilizáció helyzetétől.

4. old. // KÖNYVAJÁNLÓ
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Vándor 
bográcsgulyásfőző 
versenyA marosvásárhelyi Magá-nyosok Klubja július 9- én XV.alkalommal szervezi meg avándor gulyásfőző versenyt,amelynek idén a Jeddi Ön-kéntes Szervezet lesz a ház-igazdája. A rendezvény lovasfelvonulással kezdődik, majda sportpályán Kopacz Imolafőszervező ünnepélyesenmegnyitja a versenyt, a házi -gazdák részéről Csenteri Attilaüdvözli a vendégeket. ÁhítatotHajlák Attila római katolikussegédlelkész mond. Ezt lo-vasbemutató követi. A gulyá-sok zsűrizése 12 órakor kez-dődik, majd 14 órától közösebéd lesz. 16 órától a Magá-nyosok Klubja és a Jeddi Ön-kéntes Szervezet közös mű-sorára kerül sor. Ezt követőenkiosztják az okleveleket. Arendezvény zártkörű.
Nyáresti 
orgonahangversenyA marosvásárhelyi filhar-mónia előadóművészének,Molnár Tündének nyárestiorgonahangversenyére kerülsor július 7-én, csütörtökön.Közreműködik Bereczki-TollasLászló és Strausz Imre István.Műsoron: Samuel Scheidt-,Johann Pachelbel-, JohannBernhard Bach-, Johann Se-bastian Bach-, Terényi Ede-művek.
Múzeumpedagógiai 
műhelyek gyermekeknekA Maros Megyei MúzeumNéprajzi és NépművészetiOsztálya júliusban múzeum-pedagógiai műhelytevékeny-ségeket tart a Rózsák tere 11.szám alatti székhelyen gyer-mekek számára, de felnőtteketis szívesen látnak. Csütörtö-könként, július 7-én gyermek-táncház lesz, július 14-én óra-számlapok, 21-én zsebkendő– a népviselet kiegészítője,28-án népi ékszerek a téma.Bővebb felvilágosítás és be-

jelentkezés a 0365/440-427-es telefonszámon Livia Marc,illetve Tatai Orsolya program-felelősnél. A részvételi díj te-vékenységenként 5 lej.
VII. nyári iskolaA Természetrajzi MúzeumVII. alkalommal szervezi megnyári iskoláját a Horea utca24. szám alatt. A péntekenkéntsorra kerülő foglalkozásokatjúlius 8-án Az emlősök világa,15-én Múzeum az ajtók mö-gött, 22-én A dinoszauruszokvilága, 29-én Nagyító alatt amúzeum udvara témával tart-ják. Bővebb felvilágosítás ésbejelentkezés dr. Mihaela Sa-marghitan programfelelősnéla 0740-187-873, és DanielaRamona Botos osztályveze-tőnél lehet. A részvételi díjtevékenységenként 5 lej.
Vakációs programok 
a Talentum AlapítványnálAz Álomvarázs drámajáté-kokra és a Törpingáló klubrajztevékenységeire várják akisiskolás gyermekeket a Ta-lentum Alapítványnál. A drá-matevékenységeket, amelye-ken a gyermekek történetekettalálnak ki, szerepekbe bújnak,színházi zenés, mozgásos já-tékokat játszanak, mindenhétfőn 10 és 12 óra közötttartják. Szerdánként 10 és 12óra között a képzőművészetitevékenységeken különfélegrafikai, festészeti és szobrá-szati technikákkal ismerked-nek, anyagokkal, színekkel,formákkal kísérleteznek. Ér-deklődni lehet a Vihar utca13. szám alatt vagy a0265/267-593 és a0747/332-794-es telefonon.
Délelőtti kalandtábor
óvodásoknakJúlius 11–15. között vaká-ciós kalandtábort szervezneka marosvásárhelyi Deus Pro-videbit Házban, a Cseperedőgyermektermekben a 4-6 éveskorosztály számára naponta9–13 óra között. A tábor ára:

100 lej. A helyek száma kor-látozott. Érdeklődni adalma.miklos@caritas-ab.roe-mail címen, illetve a 0753-056-928-as telefonszámon.
Kettős tárlat 
a Bernády HázbanTovábbra is látogatható aBandi Kati közismert textil-művész munkáiból és Ion Ri-tiu színművész fából készültszobraiból nyílt kiállítás Ma-rosvásárhelyen, a BernádyHázban.
Nagy Imre építészeti 
fotói a BernádybanJeles szegedi építész, a na-pokban Vedres István- díjjalkitüntetett Nagy Imre felvé-teleiből nyílt kiállítás a ma-rosvásárhelyi Bernády Házemeleti galériáiban. Az erdélyiműemlékvédelembe is be-kapcsolódott kiállító tárlataa Múltmentés a jövőnek – ér-tékmegőrzés és megújulásegy magyarországi falubantémával az építészeti fotózássajátosságait is felmutatva ve-zeti be a vásárhelyi nézőketaz épített örökség időszerűkérdéseibe.
Egy nap dr. CsonttalTovábbra is látogatható amarosvásárhelyi várban lévőTörténelmi és Régészeti Mú-zeumban az Egy nap dr. Csont-tal című kiállítás, amely azantropológiába, az embericsontok világába nyújt bete-kintést.
Anna. Asszonysors
a XX. századbanEzzel a címmel nyílt kiállítása marosvásárhelyi Néprajziés Népművészeti Múzeum-ban. A figyelemre méltó gyűj-temény egy életút bemuta-tásával, egyetlen személyszemszögéből, hangulatokmegidézésével érzékelteti amúlt évszázad történelmi ese-ményeinek hatását.

KOS: A héten fontos döntéseket kell meghoz-nia egy-két ügyben, ugyanis olyan kérdésekmerülhetnek fel, amelyekre nincsen egyér-telmű válasz. Most minden irányú döntését na-gyon következetesen kell meghoznia, és lehe-tőleg hosszútávon gondolkodjon! 
BIKA: Felhalmozódhatnak a teendői, és ennekkellemetlen következményei is lehetnek! Ahangulata egy kicsit érzékenyebb ezen a hétena megszokottól. Próbáljon meg egy kicsit tü-relmesebb lenni, hogy megelőzze a felmerülővitákat.
IKREK: Sok megértésre és akaraterőre leszmost szüksége ahhoz, hogy el tudjon viselniegy olyan embert, aki már nagyon kezdi bosz-szantani. Csillagjegyéből adódóan ön szeretielsőnek vinni a híreket,
RÁK: Az utóbbi időben nagyon elhanyagoltaérzelmi világa ápolását, a pihenésre szánt idejepedig egyre csökkent. Sokat foglalkoztatja akarrierje és a jövője az utóbbi időben. Lehet,hogy valóban itt az ideje, hogy változtassonegy két dolgon az életében.
OROSZLÁN: Most eljött az idő arra, hogy ön-magával is foglalkozzon! Határozottan ragasz-kodjon azonban ahhoz, amiben hisz! Bármi istörténjék, mindig tudnia kell, hogy önben meg-van a céljai eléréséhez szükséges kitartás.
SZŰZ: Ez a hét igazán alkalmas arra, hogy be-levágjon valami újba! Az anyagi helyzetében isemelkedés várható. Lehetséges, hogy egy új el-kötelezettség, vagy közeli hozzátartozó jóvol-tából lényeges bevételhez jut, ami sok erőt adönnek.
MÉRLEG: Ez a hét főképp a jó közérzet és a jókoncentrálóképesség hete önnek! Minden fel-merülő problémára szakítson időt, hogy tudjonelmélkedni rajtuk. Így nem kapkodja el a dön-téseit. 
SKORPIÓ: A napokban új ötletei támadhatnakvalami teljesen új tevékenység irányába, amitőlteljesen fellelkesedik. Szellemileg most felpör-getett állapotban van. Legyen óvatos viszont akockázatvállalásban!
NYILAS: Egy kisebb aggodalom lehet úrráönön az anyagi helyzete alakulása miatt. Pedigön mindig nagyon optimista! Ne veszítse el ezta kiváló képességét, hiszen sok jót köszönheta pozitív szemléletének.
BAK: A munkahelyén most tornyosulnak atennivalók, emiatt egy kicsit feszültnek érezhetimagát. Nagyon valószínű, hogy a közvetlen kör-nyezetében valaki gondokkal küzd és szükségevan az ön támogatására, segítségére.
VÍZÖNTŐ: A héten jobban megnőhetnek a ki-adásai, mint amire számított. Az sincs kizárva,hogy valamilyen új befektetést tervez. Legyenóvatos a kockázatvállalásánál! A munkája révénúj módszerekkel ismerkedhet meg.
HALAK: Ha gondja van, a barátai mindig önmellett állnak! Mindig számíthat rájuk. Vigyáz-nia kell az egészségi állapotára is, ugyanis a fo-lyamatos stressz egy idő után kezd kihatni aszervezete működésére is.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
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Általános jelenség,sokan panaszkodnak ismiatta, hogy a fiataloktartózkodnak a közéletiszerepvállalástól, szélesívben elkerülik a poli-tikát. Az utóbbi egy-más-fél évtizedben – a ritkakivételt leszámítva – nemis jelentkezett olyan fiatala porondon, akiről el-mondható: egyszer tán valódi politikus válhat belőle. Ezpedig szomorú, elsősorban a kontraszelekciótelőszeretettel kultiváló „öregeket” minősíti. Feltűnésekor Portik Vilmos ezért látszott üde szín-foltnak. Jó arc – mondták róla. Emellett tud beszélni, sami talán a legfontosabb volt akkoriban: nem az RMDSZmérgezett levegőjű káderkeltetőjéből lépett elő. Politikaikarrierje gyorsan ívelt, rövidesen az Erdélyi MagyarNéppárt megyei elnöke lett. A Vásárhelyi Forgatagfőszervezőjeként bizonyíthatta rátermettségét is. Akko-riban úgy tűnt, karrierje sínen van.  Aztán közbejött valami – feltételezhetően túl közelkerült a Forgatagban érdekelt egyes RMDSZ-es figurákhoz–, ami kisiklatta karrierjét. Rövidesen az RMDSZ általerőltetett „összefogás” bűvöletébe került. Amelynek –legalábbis a „szövetségiek” elképzelése szerint – az MPPönfeladó vezetésével kialakított vazallusi kapcsolat azoptimális formája. Csak ezzel magyarázható a vásárhelyielőválasztás hebehurgya módon történt előkészítése.Ne feledjük: Portikot terheli elsősorban a felelősség,amiért olyan megegyezés született, amiből kimaradt aközös önkormányzati jelöltlista indítására vonatkozópont. Ami nélkül valódi összefogásról nem beszélhetünk. A történet akkor vált egésszé, amikor Portik bejelentettelemondását. Méghozzá a választások előtt. Ekkor minthabeigazolódtak volna a korábbi sejtések, feltételezések,miszerint Portik színeváltozásának oka az RMDSZ-szel,különösen annak megyei elnökével, Brassai Zsomborralápolt kapcsolatában keresendő, sőt egy háttéralkulehetősége sem zárható ki. Ezt látszik igazolni az is,hogy az alig lemondott néppárti vezetőnek azon nyombanfelajánlották az RMDSZ vásárhelyi tanácsosi jelöltlistájánakmásodik helyét. Ebben a megvilágításban már érthetőkazok a vádak, miszerint Portik ezért altatta évekig apártépítést… Bárhonnan is nézzük, az a tény, hogy egy párt helyiszinten legbefolyásosabb vezetője, volt megyei elnökealig néhány nappal a választások előtt lemond tisztségéről,sőt elhatárolódik attól az alakulattól, amelynek utóbbinégy esztendejét – tehát sikereit és kudarcait egyaránt– maga alakította, bizony felér egy árulással.Véleményem szerint. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Politikusportré  „Összehangolt dzsihadista terrortámadásra
Európában bármikor sor kerülhet” 

- Exkluzív interjú Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel -

– Itt, Kelet-Közép-Európában
mennyire sanszos egy terror-
cselekmény végrehajtása? Ha
Párizsban vagy Brüsszelben rob-
bantanak, annak értelemszerűen
nagyobb a hírértéke, ugyanakkor
egy magyarországi vagy erdélyi
kisvárosban elkövetett terror-
támadásnak az lenne az üzenete,
hogy senki sincs biztonságban
Lisszabontól Bukarestig és Ná-
polytól Göteborgig.– A valószínűsége minimális.A publicitás nagyon fontos aterroristák számára: évtizede-ken át a terrorcselekményekolyankor voltak, hogy még be-férjenek az amerikai esti hír-adókba. Jelenleg több mint80%-uk néhány országra kor-látozódik: Afganisztán, Pakisz-tán, Irak, Banglades és még né-hány afrikai ország. Az európaiterrorcselekmények, és általá-ban a fejlett világban végrehaj-tott terrorcselekmények az össz-terrorhoz képest minimálisszámban fordulnak elő, csakszámunkra értelemszerűen ki-emelt jelentőséggel bírnak. Te-hát jelenleg annak a valószí-nűsége, hogy itt Kelet-Közép-Európában, akár Romániában,akár Magyarországon terror-támadást hajtsanak végre, ele-nyésző, ugyanis nem érik elvele ugyanazt a hatást, minthaazt a terrorcselekményt bárhola „fejlett” világban követnék el.De azért valamit még hozzá-tennék: nemrég halt meg a né-met biztonságpolitika atyja,Egon Bahr, akivel jó barátokvoltunk, és aki azt mondta, hogya biztonság a múltban abszolút,a jelenben relatív és a jövőbenkiszámíthatatlan; magyarul bár-mikor, bárhol, bármi megtör-ténhet.

– Ha valaki nem másokkal
közösen szervezkedik, nem mo-
biltelefonál, nem kommunikál
az interneten, hanem otthon
fabrikál egy bombamellényt,
majd elmegy egy reptérre, pá-
lyaudvarra vagy bevásárlóköz-
pontba, és szétdurrantja magát,
azt – laikus elgondolás szerint
– gyakorlatilag lehetetlen ide-
jében lefülelni. Az ilyen magányos
farkas a terrorelhárítás rémál-
ma?– A magányos terroristákkalszemben a védelem szinte te-hetetlen. Ha az illető nem megyfel a Facebookra, nem mondjael senkinek, hogy mit tervez,nem használ telefont, nem írSMS-t, akkor szörnyű nehéz el-lene föllépni. Erre az alappéldaa norvég tömeggyilkos, Breivik.Tehát a magányos terroristákellen a siker valószínűsége mi-nimális, ezért igen, minden tit-kosszolgálat rémálma a magá-nyos terrorista. És nem véletlen,hogy úgy fogalmazott a bajor

rendőrfőnök és a német Alkot-mányvédelmi Hivatal elnökeegy közös sajtótájékoztatón aminap, hogy eddig Németor-szágban három ok miatt nemvolt terrorcselekmény: jó a rend-őrség, jó a titkosszolgálat ésszerencsénk volt.
– Európában mintegy negy-

venötmillió muzulmán él, 43%-
uk az EU-ban. A nyugat-európai
fővárosokat és sok nagyvárost
körülölelő muszlim gettók va-
lóságos terroristakeltetők, ahol
a saría (iszlám „jog”) diktál, és
ahova még a kommandósok se
szívesen mennek be, a mecse-
tekbe pedig be se léphetnek,
amelyekben elvileg komoly fegy-
verarzenált is rejtegethetnek.
Elképzelhető, hogy egyszer csak
a fanatikus dzsihadisták állig
felfegyverkezve, összehangoltan
és szimultán megindulnak, vagy
ez kissé paranoiás gondolat?– Ezt nem lehet kiszámítani.Az alapvető probléma az, hogynapjainkban a migránsok a vi-lágon négy helyre törekednekeljutni: Ausztrália, USA, Perzsa-öböl és Nyugat-Európa. Az utób-bin kívül sehova nem engedikbe őket, kőkemény az ellenőr-zés. Ausztrália a haditengeré-szettel védi a felségvizeit, nincsaz a migránscsónak, ami partotérne. Az USA bevándorlás-po-litikáját ismerjük, és a gazdagarab országok se kérnek belő-lük. Európa az egyetlen, amelyiknem tud védekezni. Akárcsakaz egyénileg elkövetett, vagy a2-3 fős terrorista-sejtek általvégrehajtott akciókra, úgy egyösszehangolt dzsihadista ter-rortámadásra is Európábanbármikor, bárhol sor kerülhet.

– Sokan azt hiszik, hogy az
iszlám is „csak” egy vallás a sok
közül, ami hatalmas tévedés: az
iszlám elsősorban nem vallás,
hanem egy harcos doktrína és

ideológia, főképp a politikai isz-
lám. A fundamentalista muszli-
mok Korán-értelmezése szerint
minden hitetlent (akik nem hiszik
és vallják, hogy Mohamed Allah
prófétája) meg kell ölni vagy át
kell téríteni, harmadik verzió
nincs. Ezt Merkel, Juncker és a
Willkommenskultur többi agya-
lágyult élharcosa nem tudja,
vagy egyszerűen nem vesznek
róla tudomást?– Nagyon fontos leszögezni,hogy a terroristák nem mindmuzulmánok, de a többségükigen. Az alapvető probléma az– a napokban jöttem hazaBrüsszelből –, hogy az EurópaiUnió vezetői pont ettől félnek,hogy ha és amennyiben állan-dóan erről beszélnek, annakvan egy muszlimellenes éle, ésEurópa határainál, Észak-Afri-kában és a Közel-Keleten mu-zulmán lakosság él. Ugyanakkor,az európai gondolkodásbanmindig az volt benne, hogyolcsó munkaerőt kell szerez-nem. Angela Merkel most száz -ezer egy eurós állást hozottlétre, kényszerűségből, mertnem tudnak a migránsokkalmit kezdeni. Az 1957-es rómaiszerződés életbe lépése utánők mentek el, és egyénileg vá-lasztották ki előbb a jugoszlávot,a görögöt, majd később a törö-köt, aki Nyugat-Európába me-hetett dolgozni. Ez a folyamatmegfordult. Körülbelül másfél-két évvel ezelőtt, amíg a mig-ránsok száma még alacsonyvolt, a német elképzelést végrelehetett hajtani, a mostani szám-nál már nem. Jelenleg ott tar-tunk, hogy ahol nagy létszámúmigráns él, ez elsősorban Nagy-Britannia, Belgium, Franciaor-szág, Németország, ehhez jön-nek az új problémás területek:Svédország, Ausztria és Olasz-ország, a migránskérdést márnem tudják kezelni. 

Névjegy: Nógrádi György Magyar-
ország legismertebb biztonságpolitikai
szakértője, közgazdász, egyetemi tanár,
a hadtudományok kandidátusa. Har-
mincezer fős rajongói oldala van a
Facebookon, a migránsválság kirob-
banása óta a tévéstúdiók állandó ven-
dége, teltházas előadásokat tart Bu-
dapesten és vidéken (az erdélyiek a
július végi tusványosi előadásán találkozhatnak vele). A Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, majd később ott
is doktorált. 1989-től a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági
és Pénzügyi Ügynökségénél dolgozik, jelenleg a Budapesti
Corvinus Egyetem, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanára. Kutatási területei: biztonsági dilemmák a II. Világháborútól
napjainkig, a védelemgazdaság makrofolyamatai, valamint
politika- és hadtudományok. Rengeteget utazik, részben szakmai
célból, részben kikapcsolódásból. Találkozott már szinte minden
európai és észak-amerikai vezető politikussal; egyszer még a
NATO-ba is meghívták előadást tartani a szövetség vezetői szá-
mára. 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztjével tüntették ki. 

– Ha félretesszük a migráns -
invázió vallási komponensét, ak-
kor is aggasztó a kép: a durva
erőszakos bűncselekmények (ut-
cai rablás, nemi erőszak, szán-
dékos emberölés stb.) zömét ők
követik el, tehát gyakorlatilag
olyan, mintha önként és dalolva
fegyenctelepekről importálnánk
az emberanyagot. Ez sem elég-
séges érv a „menekült”áradat
határozott és végleges megállí-
tása mellett?– Újabban közzéteszik, hogya bűncselekmények egyre na-gyobb százalékát migránsokkövetik el, és a multikulti nemjön össze, utópia. Párhuzamostársadalmak alakultak ki. Napiötszáz bűncselekményt követ-nek el csak Németországban.Harminchárom olyan város vanSvédországban, ahol „no go-

zónák” alakultak ki, ahová nem-muszlimnak tilos bemenni. Bel-giumban, Franciaországban abűncselekmény típusától füg-gően 50-70% a migránsokaránya. Soha senki nem mondtaazt, hogy minden migráns ter-rorista vagy bűnöző, de az tény,hogy a migránsok között ará -nyaiban sokkal több a terroristaés sokkal több a bűnöző, mintaz „őslakosság” körében. A vég-leges megállítás kérdése állandótéma minden létező EU-s ülésen.A gond az, hogy az EurópaiUnió mind a 28, azaz mostantól27 tagállama alapvetően kü-lönböző elképzelésekkel áll elő,és ebben a kérdésben sem si-került, sajnos, konszenzust ki-alakítani.  
Molnár Tibor
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Bábszínészből jelmeztervező
Szélyes Nagy Andrea marosvásárhelyi bábszínész, látvány-, jelmez- és divatter-
vező a művészet számos területén alkot. Ám egy ideje leginkább a jelmezterve-
zéssel foglalkozik, nem vágyik már a színpadra, mint mondja, „kijátszta magát”.
A tavaly bemutatott Tudor Giurgiu által rendezett De ce eu? című film díszlet- és
jelmeztervezője volt, amely alkotás 9 jelölést kapott Gopo-díjra, többek között a
jelmezekért is. Interjú.

– Miként határozná meg
önmagát? Mi áll a legköze-
lebb önhöz: bábszínészke-
dés, dramaturgia, divat-
vagy a jelmeztervezés?– Mivel az összművésznagyképűen hangzana, aztmondom, hogy leginkábbszínész és jelmeztervezővagyok. Három éve szintecsak ezzel foglalkozom, ésmár nagyon keveset ját-szom. Ám volt olyan perió-dus, amikor nem tudtam el-dönteni, hogy mit isszeretnék inkább, és nemakartam egyikről sem le-mondani a másik javára. Demost már a jelmeztervezésmellett tettem le a voksom,mert újdonságot és na-gyobb sikerélményt jelentszámomra, és fekszik ne-kem, hogy nem függök sen-kitől. Olyan alkotói munkaez, amit egyedül is tudokvégezni.

– Ez a szakma egyben
háttérben maradást is je-
lent. Színészként hogyan éli
meg ezt?– Én kifejezetten élve-zem, hiszen a személyisé-gem nem túl exhibicionista.Sokan meg is lepődnek,hogy a bemutatókon nemlépek a színpadra, ha nemföltétlenül muszáj. Bábszí-

nészként eljátsztam a gye-rekirodalom legszebb sze-repeit, így nincs effajtafrusztrációm, nem vágyommár a deszkákra, ha úgy tet-szik: kijátsztam magam.
– A Tudor Giurgiu által

rendezett De ce eu? című
film jelmezeit ön készítette.
Hogyan került a rendező lá-
tóterébe? Avagy ki kérte fel
önt erre a munkára?– Annak idején a HajduSzabolcs rendezte Biblio -theque Pascal című filmmarosvásárhelyi színeinekvoltam a látványtervezője,illetve besegítettem a helyigyártásba egyaránt, és acsapat megszeretett. Mintismeretes, a De ce eu? ma-gyar-román-bolgár kopro-dukció, és a magyar stábvállalta jelmez- és díszlet-készítést. Kinéztek egy ter-vezőt, ám ő egyéb elfoglalt-sága miatt nem tudtavállalni, így egyértelműenengem ajánlott maga he-lyett a munkára. Egyébkéntéletem egyik legjobb ta-pasztalata volt a De ce eu?,szakmailag és emberilegegyaránt. Többször is dol-goztam filmesekkel, desoha nem voltam ennyire jócsapat részese, a munkakonfliktusmentesen zajlott.

A bolgár kollégák meg isjegyezték, hogy Giurgiunem csak a színészeket, ha-nem a stábot is castingolta. 
– Követi-e a napi politikai

eseményeket, illetve meny-
nyire áll közel önhöz a poli-
tikai thriller műfaja?– Számomra ez volt azelső ilyen műfajú munka, dea román filmiparban semigazán készültek ehhez fog-ható filmek. A politikát kí-vülről szemlélem, de ami-kor kezdek belemélyedni,nagyon megijedek és elke-seredek attól, hogy mi zajlikkörülöttünk. S ahhoz, hogya depressziót elkerüljem:kikapcsolom a tévét. 

– Miként sikerült a 2002-
es, akkori ügyészek, politi-
kusok gardróbjába „betekin-
teni” és azt a filmvásznon
megörökíteni? Milyen folya-
matok előzték meg az alko-
tást?– Dokumentációnyi fény-képet gyűjtöttem össze azakkoriban tevékenykedőpolitikusokról, valamint na-gyon sokat segítettek bará-tok, akik abban az időbenvállaltak aktív szerepet aromán döntéshozásban,sőt, személyesen is ismer-ték azokat az aktorokat,akiket a filmben megeleve-nítettünk. Ők is megerősí-tették, hogy a kétezres évekelején még nem számítottmindennapi politikusi öltö-zetnek az öltöny, csak ab-ban az időben kezdett di-vattá válni az elegánsviselet, tudniillik akkortájtkezdtek külföldre járni apolitikusok, és látták, hogyott miként ruházkodnak aközéleti szereplők. Éppenaz az időszak volt forduló-pont a politikusi divatban.Amikor a munkának neki-fogtam, azt hittem, hogynem lesz nehéz feladatom,de mivel reálisan akartuk aszereplőket megformálni,nem volt egyszerű előbá-nyászni a 14 évvel ezelőttidivatnak megfelelő ruhákat.Ami elméletben könnyűnektűnt, az gyakorlatban nehe-

zebbnek bizonyult, kisebbkompromisszumokat kel-lett kötni a jelmezválasztás-ban. 
– Hogyan tudott együtt-

dolgozni a film szereplőivel?
Könnyen közös nevezőre ju-
tottak a viseleteket illetően?– Maradéktalanul szót fo-gadtak nekem. Az idősebb,román nemzetiségű színé-szekkel kezdtem a ruhapró-bát, és bennem volt a félsszel vegyes tisztelet,hogy vajon megfelelek-e énés a ruhák az elvárásaiknak.De ők abszolút rám hagyat-koztak, mondva: a kameraelőtt ők, de itt én vagyok afőnök. Ez nagyon kellemesmeglepetés volt számomra,életem első olyan munkájavolt, amikor saját magamtudtam adni, minden dön-tésemben szabad kezetkaptam, megbíztak bennemés utólag is elégedettek vol-tak a munkámmal.

– Ön divattervezőként,
gondolom, figyel az aktuális
trendekre. A politikusok for-
mális viselete miben válto-
zott az elmúlt 14 évben?– Árnyalataiban nagyonsokat változott a divat vi-lága is. Elegánsabb lett aformális viselet, a nyugatidivatot kezdték Romániá-ban is utánozni. Emellettjobban odafigyelnek a ru-házatukra és jobb minő-ségű darabokat viselnek.  Afilmben felelevenített idő-szakban az ügyészségenmég pulóvert, dzsekit hord-tak – kivéve az öltözködé-sére is precízen figyelő fő-szereplőt, Cristiant –, ez a„lazaság” most már nem jel-

lemző a politikusok öltöz-ködésére.
– A vásárhelyi gyártású

Billion Star Hotel filmnek is
ön volt a díszlet- és jelmez-
tervezője. Ez milyen tapasz-
talat volt?– Abból a szempontbólvolt kihívás, hogy minimálisköltségvetésből kellettmegalkotni mindent, ami alátványt illeti. Ebben a film-ben felismerem a fiam nad-rágját, a férjem pulóverét,mert gyakorlatilag a barátikör dobta össze a jelmeze-ket. A díszletet pedig a pad-lásomon kapott cuccokbólraktam össze. Ez a film pél-dája annak, hogy az éveksorán felgyűjtött kacatjaimlehetett hasznosítani.Csoda, hogy ezt ekkora költ-ségvetésből és a rendelke-zésre álló rövid idő alattössze lehetett hozni. Bárszülettek sikeres darabok,emiatt picit keserű szájízzelmaradtam a film után…

– Van-e jelmeztervező-
álma?– Mindenképp nagy vá-gyam még Tudor Giurgiuvaldolgozni. Amúgy az összesmunkám nagyon szeretem,hiszen csak három éve fog-lalkozom ezzel, és mindenújdonság, kihívás szá-momra. Most a Győri Ba-lettintézet és a Sopron Ba-lett közreműködésébenelő adott Diótörőben fogoma jelmezeket és a díszletetelkészíteni. Utána a soproniMacbeth látványának meg-tervezése a következőmunka. 

Pál Piroska

„Eljátsztam a gyerekirodalom
legszebb szerepeit”

A De ce eu? című filmről: A film egy 15 éve játszódó igaz
történetet dolgoz fel: Cristian Panait, egy fiatal bukaresti ügyész
tragikus történetéről van szó, akit újoncként neveztek ki egy
fajsúlyos ügyhöz. Egy idősebb nagyváradi kollégája ellen kellene
eljárást indítson, aki leleplezett egy korrupciós ügyet, amelyben
magas rangú politikusok, nagyvállalkozók és ügyészek is érde-
keltek. Panait egyre mélyebbre szimatol, ráadásul politikai
nyomásra sem hajlandó eljárást indítani, ezért elveszik tőle az
esetet és a dossziét. A fiatal ügyésznek választania kell a
karrierje és az igazság között. Pár napra rá öngyilkosságot
követ el, aminek körülményeit rögtön titkosítják is…
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A bosszú
Akiben nem működik tel-

jes gőzzel az igazságérzet,
annak nem ajánlom, hogy
újságírásra adja a fejét –
magyarázta fiatalabb kollé-
gájának, aki azt is hozzá-
tette: ez ugyan még nem ele-
gendő ahhoz, hogy vigye is
valamire a pályán, némi
íráskészséggel megtoldva
azonban már nem remény-
telen a próbálkozás.   

Az tagadhatatlan, fejlett
igazságérzettel áldotta –
vagy verte? – meg a sors,
ami már gyermekkorában
mutatkozott. Első ízben ak-
kor, amikor elemistaként vé-
letlenül fültanúja volt an-
nak, ahogyan egy vetélkedő
zsűritagjai még a vonaton
megegyeztek abban, hogy a
rendező iskola tanulójának
ítélik a fődíjat. Az eset telje-
sen kiborította, be is jelen-
tette a tancinak, hogy semmi
értelme az egésznek, ha már
előre eldöntik, ki a győztes.
Nem is vett részt a vetélke-
dőn. Aztán már ifjú focista-
ként tapasztalhatta meg,
milyen, amikor kettős mér-
cével mérnek. A hadsereghez
tartozó sportegyesület csa-
patában igen komolyan vet-
ték az egészséges etnikai
egyensúlyt, olyannyira, hogy
a bővített korosztályos válo-

gatott keretbe nem őt küld-
ték, hanem egy, a többségi
nemzethez tartozó, nálánál
gyengébb képességű csapat-
társát. 

Kezdetben kevesebbet és
jóval nehezebben írt. Az
anyaggyűjtést is körülmé-
nyesebben végezte, volt eset,
hogy riporterként kétszer is
visszatért egy-egy hely-
színre. Ez többnyire a pálya-
kezdőkre jellemző. Amikor
már rutinosabban mozgott
a pályán, egy-egy kiszállás
alkalmával igyekezett több
legyet ütni egy csapásra,
azaz több későbbi cikkhez
szükséges információt,
nyersanyagot összegyűjteni.
Jólesett a pozitív olvasói
visszajelzés, de nem elsősor-
ban ez motiválta, hajtotta
munkájában. – A valóság
nem fehér és fekete, hanem
sokszínű, árnyalatokban
tobzódó, az élet alapvető
kérdéseire adandó vála-
szunk azonban csak kétféle
lehet: igen vagy nem – ma-
gyarázta. Azt pedig az igazi
újságírónak feltétel nélkül ki
kell mondania, vállalva a té-

vedés kockázatát is. – Té-
vedni szabad, nem őszinté-
nek lenni nem szabad – fog-
lalta össze.

Amióta áttért a publicisz-
tikára, éberen figyelte, s ke-
ményen bírálta a politikuso-
kat, akik két parlamenti
vagy önkormányzati man-
dátum után, már hajlamo-
sak elfelejteni, honnan indul-
tak. Lenézik, semmibe
veszik, megalázzák a válasz-
tóikat. Egy ilyen pökhendi
törvényhozóval gyűlt meg
Várdinak is a baja. Egy vá-
lasztási kampányban általa
„kiosztott” jelölt bosszúja
érte utol: a laptulajdonosra
kifejtett politikai nyomásra
kirúgták a laptól. Ekkor
érezte először, hogy ritkul
körülötte a levegő, az adott
körülmények között alig ta-
lálna olyan szerkesztőséget,
ahol szívesen látnák. Ha ne-
hezen is, de kiheverte az ese-
tet, s új munkahelyén, a fris-
sen indult hírportálnál is ott
folytatta, ahol korábban ab-
bahagyta. 

Egy idő után azonban úgy
érezte, szélmalomharcot vív,
munkája hatástalan: a ku-
tya ugat, a karaván halad.
Ekkor vágott bele a tárca-
írásba.  

Szentgyörgyi László   

KRÓNIKA
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Anna, a kitalált parasztasszony - 
aki akár élhetett is volna  A marosvásárhelyi Néprajzi Múzeumba látogatók, arégebben kiállított látnivalók mellett egy érdekes tár-latot tekinthetnek meg: Anna. Asszonysors a XX. szá-zadban. A hajdani Toldalagi-palota ajtaján belépvemáris elénk tárul egy régi faragott székelykapu Erdélycímerével ékesítve, és nagyított képeken a XX. századeleji vidéki élet mozzanatai elevenednek meg. A szé-kelykapun betérve Anna – egy képzeletbeli személy, akiakár élhetett is volna – életútját ismerhetjük meg kis-lánykorától nyugdíjas koráig. A kiállítás szervezői egy fiktív személyt alkottak meg,Annát, aki sohasem élt, de akár élhetett is volna. Az őéletútján keresztül, a tárlat célja bemutatni a XX. századiszékelyföldi hagyományos paraszti kultúrát, annak tár-gyi világát, valamint a helyi társadalom működését egysajátos szemszögből. A néprajzi muzeológia eszköztá-rát a modern technika adta lehetőségekkel ötvözve si-került felépíteni ezt a kiállítást, amelyen keresztülbetekintést nyerhetünk egy letűnt kor világába.  Anna 1920-ban, már a „román világba” született egyszékely kisfaluban, a szülei legkisebb, ötödik – életbenmaradt – gyermekeként. Iskolából csak az elemit jártaki, mert őt is akárcsak testvéreit várta a mezei és a ház-körüli munka. Amint felcseperedett, neki is megenged-ték a szülei, hogy „Szilágyi Feriék csűribe” táncba járjon,azzal a kikötéssel, hogy aztán „vigyázzon magára s a hí-rére.” Tizenhét éves korában azonban „elrendeztemagát”, azaz teherbe esett. A magzatot „Rebi ángyó ki-hajtotta”, de a szégyen megmaradt. Innentől kezdve a történet két lehetséges szálon futtovább. Egyik szerint Anna férjhez megy egy hadirok-kant vénlegényhez, akit nem szeret, de ügyesen gazdál-kodik mellette és kis vagyonra tesz szert. Miután férjeágynak esik, tíz évig viseli gondját a magatehetetlen be-tegnek, és sorsát szótlanul tűri. Közben meghaltak aszülei, majd a férje is, a kis vagyonkájára a kollektív gaz-daság vetett kezet. Anna arra kényszerült, hogy a vá-rosba ingázzon és varrodában dolgozzon. Végül eladtaa férjétől örökölt házacskát és a városba költözött. A másik fiktív történet szerint Anna a faluból szégye-nében a városba menekült, ahol szolgálni szegődött egyjó módú zsidó gyártulajdonoshoz. Közben kitört a II. vi-lágháború, a zsidó családot elvitték, többé nem tértvissza, a házat kifosztották. Később Anna – mivel írni-olvasni tudott – munkát kapott a kommunista szerve-zőbizottságnál. Aztán falukra járt ki agitálni. A történet végén ismét összefut a szál: Annuska néniegy városi „blokk” lakásban lakik, elégedett nyugdíjas-ként és a tévében figyeli a Temesváron és Bukarestbenkezdődő „cirkuszt”.A tárlat látogatható a Néprajzi Múzeumban.  

Nemes Gyula

Balsors jövőkép egy képzelt világban? 

Vannak meghatározókönyvek, amelyek egyszeriolvasás után szöget ütnek azemberi elmében és ott mo-toszkálnak megfejtés utánkutakodva. Egy ilyen olvas-mány az 1984 szatirikushangvételű negatív utópiája,amely csak az író halála utánegy évvel jelent meg, mivelaz angol kiadók kezdetbenpolitikai elővigyázatosságbólelzárkóztak tőle, hiszen a ke-leti államok szovjetellenesnekminősítették, bár ha reálisannézzük, valójában mindenféleterror ellen tiltakozik.
Miről is van szó?A történet Londonban zaj-lik, amely Óceánia, egy fiktívállamalakulat részét képezi,amely több évtizede háborútfolytat a másik két állammal,azaz hol Eurázsiával, hol pe-dig Kelet Ázsiával. Hogy mi-ért? A cél a termelési feles-

legek felemésztése, amibőlaz emberek amúgy víganmegélhetnének. Óceánia lakossága különösés könyörtelen életmódra vankényszerítve, hiszen éle tükminden egyes momentumatudatos tervezés alatt zajlik,melybe nincs beleszólásuk,olyanok akár a robotok.A főszereplő WinstonSmith munkája abból áll,hogy a múltbeli hibákat ki-javítsa és eltörölje a médiából,hiszen a Párt meggyőződése,hogy a múlt, akárcsak a va-lóság, csupán szubjektivitáskérdése, csak az egyén tu-datában létezik, a hazugságpedig könnyedén válik való-sággá, ha megköveteli az élet.
Érzelmek nélkül élniA könyvben a lebutítás,az érzelmek kiölése, ame-lyek bűnös gondolatnak szá-mítanak, beépült az embe -

rek mindennapjaiba, lakás-uk falát hatalmas monitordíszíti, figyelve minden moz-dulatukat, hogy a boldogságlegkisebb sugara is elkerüljeőket. Elég egy reményteljespillantás, egy mosoly, és a„gondolatrendőrség” meg-kínozza vagy halállal sújtjaaz illetőt.Bár ez még semmi a„duplagondol” bevezetésemellett, ami által a párt el-érte, hogy az emberek egyi-dejűleg elfogadjanak kétolyan tényt, amelyek teljesmértékben ellentmondanakegymásnak. Továbbá ott vana newspeak, azaz az újbe-szél nyelv, melynek célja,hogy minél kevesebb szó-kinccsel rendelkezzenek,hogy az olyan egyszerű sza-vak, mint az igen vagy nemkettősége is csökkenjen.
Orwelli világban élünk?Míg a történet elején afőhős Winston hiszi, hogy„szabadság az, ha az embermondhatja, hogy kettő megkettő néggyel egyenlő”, ad-dig a történet végén már őmaga is elhiszi, hogy való-jában kettő meg kettő akár

öt is lehet, ezzel alátámaszt-va, hogy a szabadság nemlétező dolog.A mai felgyorsult és sok-rétű világban talán sokkalnagyobb annak a veszélye,hogy egy ehhez hasonló jö-vőkép beteljesedik, amikoris a magánszférákat könnye-dén és akár észrevétlenülképesek megfigyelni. Báraz író akkor még nem lát-hatta a 21. század alakulá-sát, elképzelhető, hogy egy„ismeretlen” háttérhatalomirányít, a cél pedig a befo-lyásolás, az önálló gondo-latok megszűntetése.

Egy elképzelt világ, aholaz Igazság minisztérium ha-zugságokkal, a Béke minisz-térium háborúval, a Bőségminisztérium éheztetéssel,a Szeretet minisztérium pe-dig kínzással foglalkozik.Valóság vagy csak képze-let?Az 1984 nagy életböl-csességeket fogalmaz megés bár az író kíméletlen ésaz irreális túlzásoktól nemmentes módon jeleníti mega jövőképet, érdemes el-gondolkodni rajta!
Timár Tímea

„A háború: béke, a szabadság: szolgaság, a tudatlanság:
erő”- hangzik el George Orwell 1984 című regényében,
amely olyan jövőképet tár az olvasó elé, ami kegyetlen
módon valósítja meg a szocializmus eszméit, és ami
talán nem is áll annyira messze a jelenlegi civilizáció
helyzetétől, hiszen sokan vélik úgy, hogy „orwelli vi-
lágban” élünk, vagy legalábbis afelé tartunk.
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Torockószentgyörgy nevét 1470-ben említik először. A
falutól keletre levő Székelykő Várkő nevű magaslatán
állnak várának romjai. Lakótornya 1253 és 1272 közt
épült, alsó részei 1470 körül épültek. 1514-ben a ke-
resztesek felégették. 1707-ben Tiege csapatai megost-
romolták és elfoglalták, majd felrobbantották, azóta
pusztul. 1910-ben túlnyomórészt magyar lakosú volt.
A trianoni békeszerződésig Torda-Aranyos vármegye
Torockói járásához tartozott. Ezen a héten a torockó-
szentgyörgyi várromról és folytatásként a Thoroczkay-
Rudnyánszky kúriáról írunk a Központ olvasóinak.

A Várkő egykori 
gyöngyszemeNagyenyedtől tizenkilenckilométerre északnyugatra,Torockó szomszédságébanfekszik Torockószentgyörgy.A település legjelentősebbemléke a torockószentgyör-gyi vár, melynek romjai afalutól keletre levő Várkőnevű magaslaton állnak. Torockószentgyörgy akörnyező településekkelegyütt az Anjou uralkodókidején is az Ákos nembeliEhellőstől származó Tho-roczkay nemesi família tu-lajdonában állt. 1516-ban,Thoroczkay Ferencnek II.Lajos király minden birto-kában megerősítő adomány-levelet ad.
1707-ben felrobbantják
az erődítmény falaitA viszonylag eldugott he-lyen emelkedő erősségneksohasem volt nagyobb ka-tonai jelentősége, az egykoriforrások inkább a nemesicsaládon belül zajló vitákkapcsán említik meg. 

A vár romlása 1707-benkezdődött el, amikor a Nagy-enyed városát feldúló Tiegecsászári ezredes csapataiágyúval tűz alá vették, majdmegostromolták és elfog-lalták. A győztesek elvonulásukelőtt puskaporral felrobban-tották az erődítmény falait,amelyek azóta pusztulnak…
A hegyekkel körülvett várTorockótól alig négy ki-lométerre, az út jobb oldalánhegyekkel három oldalrólkörülvett, nehezen megkö-zelítő magaslaton találhatóka torockószentgyörgyi várromjai.Az észak-déli iránybanhosszan elnyúló, szabályta-lan alaprajzú, belsőtornyosvár alsó és felső részből áll. A téglalap alakú déli végétlezáró hatalmas sziklafaldélnyugati sarkától kiinduló,mintegy két és fél métervastag nyugati várfalat egykeskeny bejárati kapu sza-kítja meg, amely a hosszúkásudvarba vezet. Ennek az udvarnak a ke-

leti oldalát is sziklafal a vé-delmezte.
Az északi torony lehetett
a vár első építményeA várudvar északi részéthárom helyiségből álló épü-letsor foglalja el, melynekkeleti fala egyben az alsóvár védőfala is. A harmadik helyiségbőlegykor kötélhágcsó, vagy el-mozdítható falépcső vezetetta helyiség falával egybeépí-tett vastag, körülbelül tizen-kétszer tizenkét méter alap-területű, megközelítően kétés fél méter falvastagságú,négyzetes lakótorony elsőemeleten lévő bejáratához. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak és várkastélyok címűkönyvében tesz említést ar-ról, hogy minden bizonnyalez az északi torony lehetetta vár első építménye, amelyeredetileg külön állt, és csakkésőbb épültek hozzá azelőbbi helyiségek. 
A több emeletes toronyA torony az elmúlt századközepén még ötemeletesvolt, de az emeleteket elvá-lasztó födémeket tartó ge-rendafészkek nyomai szerintmég egy emelettel volt ma-gasabb.A tornyot egy védőfal vet-te körül, amelyből ma márcsak az északi részen figyel-hető meg egy félkör alakúalapfal-maradvány. A felső várat csak az alsóvárat elválasztó sziklafalnyugati végében épült vé-dőfalba épített kapun ke-resztül lehetett megközelí-teni. A bejáratot nem kaputo-rony, hanem az ennek kö-zelében épített elővédőművédelmezte, melynek mamár sajnos csak maradvá-nyai vannak meg. 

A palotaszárny 
és a lovagteremA felső vár kapuja egy kö-rülbelül húszszor tizenötméter nagyságú udvarba ve-zet melynek déli oldalát egytizenháromszor hat méterbelső méretű, közel két mé-ter falvastagságú négyzetestorony védelmezte. Ettől északra helyezkedettel a háromemeletes palota-szárny, melynek emeleteitkülönböző rendeltetésű he-lyiségek, köztük a lovagte-rem, ebédlő, lakó- és háló-szobák foglalták el. Szintén Kiss Gábor köz-léséből derül ki az is, hogyez az épületsor a felső várészakkeleti szögletén, az alsóvárat elválasztó sziklafal te-tején épült tizenkétszer ti-zenkét méter alapterületű,közel két méter falvastag-ságú; több emelet a magastoronyhoz csatlakozott. Atorony három oldalfalaazonban az 1860-as évek-ben leomlott. 

A vár maradványai…A palotaszárny helyiségeités a bástyák emeleteit el-választó födémek beomlot-tak, a védőfalak egy részepedig összedőlt. Ennek ellenére a toroc-kószentgyörgyi vár tekinté-lyes maradványai több he-lyen majdnem két emeletmagasságban, ablak-  és ajtórészletekkel részben ma isállnak. 
IV. László király 1289-ből
származó okleveleTorockószentgyörgy vá-rának alapjait az Ákos nem-ből származó ThoroczkayVencel vetette meg, akinekvezetésével a kézdi széke-lyek 1285-ben a Székelykővárát ostromló tatárokatelüldözték, és akinek ezértIV. László király 1289-bena Castrum Turozkeut ado-mányozta.Az ez időből fennmaradtoklevél szerint azonban To-

A Székelykő pusztuló vára
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Filmnéző... Louder Than Bombs /Hétköznapi titkaink 

Kezdjük azzal, hogy a fent említett film valószínűlegnem lesz mindent elsöprő kasszasiker. Az igényesebbfilmnézők számára viszont bizonyára emlékezetesmarad. Joachim Trier norvég rendező (nem összeté-vesztendő Lars von Trier dán rendezővel) 2015-ben,Amerikában forgatott filmje minden ízében az európaifilm jellemzőit viseli magán. Ahogyan eredeti címe isutal rá, a nézőt töprengésre készteti, és egy pillanatigsem hagyja nyugodni. Egy darabokra hullott családdrámáját, tragédiáját követhetjük nyomon egy zseni-ális rendező szemüvegén keresztül, aki nem ítélkezikés nem magyaráz, hanem láttat: rákényszerít arra,hogy a szereplők életén és fájdalmán keresztül akársaját életünkkel is számot vessünk.A történet egy valaha négytagú amerikai családrólszól, amely rögtön atomjaira hull, miután az anya (Isa-belle Huppert - híres háborús-fotós szerepében) au-tóbalesetben életét veszti. Bár a filmben több utalásis van arra, hogy életük azelőtt sem volt felhőtlen (aférj többször is felrója feleségének a szakmájábóladódó gyakori és hosszú távollétet), a tragédia hosszúzárlatot okoz az életben maradottaknál, és úgy tűnik,a lejtőn már nincs megállás. A kisebbik fiú (DevinDruid) a teljes elszigeteltségbe menekül, a nagyobbik(Jesse Eisenberg) pedig a múltban történt eseményekmiatt neheztel apjára. Az apa (Gabriel Byrne) mindenigyekezete ellenére képtelen kommunikálni fiaival, ésaz is nehezére esik, hogy magánéletét rendbehozza.Az események újabb fordulatot vesznek, amikor fényderül az anya halálának valódi körülményeire, és a ki-sebbik fiút is szembesítik az igazsággal. A felháboro-dottság, a csalódottság és főleg a tehetetlenség érzéseaz, ami végül gondolkodásra készteti mindhármukat.A rendező fő erőssége, hogy mindegyik szereplőjehús-vér ember, esendő és ugyanakkor rendkívül sze-rethető. A film vége felé közeledve jogosan tesszük fela kérdést: lesz – e hepiend? A norvég rendező egy ki-csit másképp kérdez: lehet-e ilyen helyzetben egyál-talán? A kérdést nyitva hagyva, ránk bízza a választ…és a reményt!
Demeter Attila 

rockó várát jogainak fenn-tartása mellett átadta a szé-kelyeknek mindaddig, amígaz Aranyos földjén élnek. Nem képzelhető el, hogye helyett ne lett volna egymásik, megfelelő védelmetis nyújtó vára. Így feltehetően mielőttTorockó várát átadta volnaa székelyeknek, 1253 és1272 között felépítette a to-rockószentgyörgyi vár la-kótornyát, és ezt védőfallalerősítette meg. 
Az I. Lajos király idejé-
ben épített épületrészUgyancsak a fent említettszerző tud arról, hogy ok-leveles adatok szerint azalsó vár délkeleti részei1470-ben épültek, és felte-hetően ugyanebben az idő-ben építették össze a lakó-tornyot a tőle délre emelthelyiségekkel, melyet egy1492. évi oklevél Thorocz-

kay Elek vár elé épített tor-nyaként említ. Kelemen Lajos szerint alakótoronyhoz csatlakozókétemeletes épületrészt I.Lajos király idejében épí-tették, miután a család tagjai1370 körül három ágban él-tek, és a szokások szerintmindegyik ágnak külön lak-része lehetett a közös vár-ban. 
A keresztesek 
hatalmukba kerítik 
a várat és felégetikA vár, amit 1470-ben Cast-rum Thorozkozent h gywrg,1473-ban pedig CastrumThorozko Zenthgewrg alak-ban említenek, ezután szá-zadokon át a Thoroczkaycsalád birtokában volt. Kiemelten fontos tudniazt is, hogy az 1514. évi Dó-zsa György vezette paraszt-felkelés alkalmával a keresz-tesek Torockószentgyörgy

várát is hatalmukba kerí-tették és felégették. Tho-roczkay Ferenc 1516-ban II.Lajos királytól birtokairaadománylevelet kért és ka-pott.
Befejezésül:A Thoroczkay család általfolyamatosan lakott várat1704-ben Tiege báró oszt-rák csapatai vették ostromalá, ágyúval lövették, majdelfoglalták és felrobbantot-ták. Ahogyan azt már rész-ben említettük: ezután a várelhagyatottan, lakatlanulpusztulásnak indult. 

(befejező rész a következő
lapszámunkban)Az oldalt összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

A régi és mai képekért kü-
lön köszönet Demján László
műemlékvédő építésznek.



Az Eb-n való jó szereplé-süknek köszönhetően bizo-nyára sokakban felébredt azérdeklődés eme távoli ésszimpatikus lakosságú kisszigetország, Izland iránt. Ér-demes hát felkeresni, mertnem drága, ugyanakkor biz-tonságos (Izlandon még sohanem volt terrortámadás, gyil-kosság is tízévente egyszervan), és ilyenkor, nyár derekánmég az időjárás is elviselhető,sőt, az itteni kánikulához ké-pest egyenesen kellemes. Saj-nos az északi fény (auroraborealis) ilyenkor nem figyel-hető meg, csak késő ősztőlkora tavaszig, habár azok sze-rint, akik már jártak ott, ele-gendő mecserottúr (izlandibirkapálinka) elfogyasztásaután ilyenkor is. Ám mielőttelindulunk, néhány dolgot

nem árt tudni:
☻Ha nem akarunk kilógnia helybéliek közül, akkor mégitthon növesszünk szakállat(lehetőleg vöröset), ugyanisIzlandon szinte mindenki sza-kállas. A korosabb nők is
☻Vikinges, íres és skótosvicceket ne meséljünk a he-lyieknek a kocsmában, hacsaknem akarjuk pofánveretnimagunkat, mert az izlandinép e három nemzet keve-redéséből jött létre, ponto-sabban a viking csávók ka-vartak az ír és skót mancik-kal
☻Meséljünk ellenben bát-ran Erdély történelméről,mert hozzánk hasonlóan őketis folyton ide-oda rángattákaz évszázadok folyamán: holnorvég, hol dán fennhatóság

alatt álltak
☻ Pizsamát vinni fölösle-ges – ilyenkor nyáron háromhónapig nem megy le a nap
☻Ételt visszautasítani Iz-landon legalább akkora sértés,mint Székelyföldön a páleszt.Nem árt, ha erre már itthonrágyúrunk, eddzük a szemün-ket és a gyomrunkat, mivelolyasmiket zabálnak, mintfőtt birkafej, rothasztott tő-kehalhús vagy savanyú lébenpácolt birkabelsőségek
☻Egyetlen mondatot min-denképpen magoljunk be iz-landiul még indulás előtt,hasznunkra lesz: „Bitúr rikrottúraugnana-tokönicukuvár tungán gusztasson, voruspácírszen okádszon?”, amiazt jelenti, hogy: „Ez a juh-szempörkölt nagyon finomvolt, hova mehetek hányni?” 
☻ A szigeten 140 vulkánvan – több mint profi focista!–, amiből 26 működik is; haegy szőke kisfiú pucolgatjamajd őket, az a kis herceglesz, akit felvettek kisegítőnek,mert már nem győzték
☻ Gazdag állatvilágra neszámítsunk, mivel Izlandoncsak sarki róka meg pár mig-

ráns rénszarvas él. A közhie-delemmel ellentétben jeges-medve nincs, bár néha a sark-kör közeléből jégtáblákon le-úsznak, amikor megkívánjáka borjúfóka-miccset vagy alundatojás-rántottát. A lundaegy madár, ami úgy néz ki,mintha egy pingvin megcsi-nált volna egy arapapagájt:zömök testalkatú, fekete-fehértollazatú és nagy színes cső-rű
☻ A helyi idegenvezetőnem olcsó, de nem árt felfo-gadni egyet, mivel az országvad vidékén a természetnagyrészt háborítatlan: anagyszámú természeti ve-szélyforrásra (vízesések, forróvízforrások, szakadékok, lá-vafolyások stb.) nem figyel-meztetnek táblák vagy fel-iratok, nincsenek láncok éskorlátok. Ezért a turisták tu-datlanságból sokszor indo-kolatlan, életveszélyes koc-kázatot vállalnak ezek köze-lében, pláné bemecserottú-rozva
☻ A bűnözés szintje ala-csony, de Reykjavíkban elő-fordulnak drogosok és alko-holisták, akik a könnyű pénz-

szerzés módját a turistákbanvélik felfedezni; általában a„Dai ceva nene” szöveggel kö-zelítenek
☻A romániai turistáknak– mivel egyelőre Schengencsucsu – az országba való be-lépéshez a legalább 90 napigérvényes útlevélen kívül ví-zum is szükséges. Mindenbeutazó vámmentesen vihetbe az országba az alábbi javaklistájából: táborozási felsze-relés saját használatra (ebbeaz élelmiszer is beleértendő,kivéve a nyers húst); 1 literégetett szesz és 1 liter bor(vagy 6 liter sör); 200 db ci-garetta vagy 250 grammegyéb dohányipari termék.De ha több piát próbálunkmeg becsempészni, akkor seveszik el, csak meg kell igyuka reptéren
☻És végül: Izland legfőbbturistavonzó „látványossága”a hajókról történő ún. bálna-figyelés, amikor a matróz akosárból egyszer csak lekiált,hogy: ”Né, parasztok, ott abálna!”, azok meg nézik, hogy„Jé, bálna!”

Molnár Tibor
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Mivel a Portugália-Waleselődöntőt lapzártánk utánjátszották, így nem tudhat-juk, hogy a walesiek kiej-tették-e Cöröhétéket (akikúgy vánszorogtak el az elő-döntőig, hogy rendes játék-időben meccset még nemnyertek), csak remélni tud-juk, hogy igen, és bejutot-tak a vasárnapi döntőbe,ahol a németekkel vagy afranciákkal találkoznak. Delássuk, miért illik (illett) awalesieknek drukkolni:
☻ Megverték a magya-rokat kiverő nagyarcú bel-gákat a negyeddöntőben
☻ A walesi zászló ispiros-fehér-zöld
☻ A walesi is kis, de

büszke és bátor nemzet,mint a magyar
☻ A walesi nyelvet seérti rajtuk kívül senki,ahogy a magyart se rajtunkkívül
☻ És végül: a hercegük,

Károly herceg gyakorlatilagföldink, hiszen ük-ükanyja,Rhédey Klaudia grófnő ittszületett Vásárhelytől egykőhajításnyira, Erdőszent-györgyön!
mt

Irány Izland! 

Walesi, magyar, két jó barát…
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A demokrácia csapdája

Churchill híres ironikusmondása szerint a demok-rácia a lehető legrosszabbpolitikai berendezkedés, ki-véve az összes többit. Báraz elmúlt évtizedek soránez a „bon mot” azt volt hi-vatott bizonyítani, hogy ademokrácia természetesenaz emberiség történeténeklegjobb berendezkedésimódja, „a létező világoklegjobbika”, de az ebbenvaló hit mintha mostaná-ban meginogni látszana. ABrexit kapcsán keletkezőelemzések egy része ígyérthető módon a nyugatiasmodernitás egész politika-történetét igyekszik átte-kinteni, hisz a brit kilépésegyre nyilvánvalóbb mó-don felszíni jelenség csu-pán, és a feladat éppen a„fecsegő felszín” alatti hall-gatag mélység feltárásavolna. A politikai elméletektörténete azt látszik bizo-nyítani, hogy a demokráciaalapvető filozófiai ellent-mondása a kezdetektőlfogva nyilvánvaló volt min-den erről gondolkodó szá-mára. Ennek lényegét talánúgy lehetne összefoglalni,hogy egy társadalmi tényés annak igazsága teljesenfüggetlen attól, hogy eztegy adott emberi közösségtagjainak hány százalékatartja igazságnak. Horribiledictu, az igazság köszöniszépen, akkor is jól meg-van, ha egy „free and fair”választáson mindösszenulla százalékot kap az eztképviselő politikai állás-pont. Az igazság és többségkapcsolata tehát koránt-sem olyan nyilvánvaló,mint ahogy azt gondolnunkillik. Nem feltétlenül kellteljes mértékben oszta-nunk Hamvas Béla alábbi,demokráciával kapcsolatossommás véleményét, de el-gondolkodni azért talán ér-demes lehet. „A többségivéleménynek az igazsághozsemmi köze, de a korruptközösségben az az igazságfunkcióját végzi. A helyze-tet bonyolítja, hogy a több-ség – a világ minél korrup-tabb, annál kevésbétényleges – csupán politikaitöbbség, részben félreveze-tett, részben becsapott,részben terrorizált ésegyéb politikai trükkel lét-rehozott, a valódi többségellenére koholt statisztikaiblöfftöbbség, vagyis de-

mokrácia.”Ha valóban őszinténgondoljuk végig a nyugatidemokráciák elmúlt évszá-zadának történetét, akkora „demokratikus” döntésekmögött felsejlik egy olyan„láthatatlan szuperstruk-túra”, amelynek alapvetőbefolyása van a demokrati-kus döntési procedúrábanrészt vevők döntését meg-határozó értelmezési kere-tekre, és az erre épülő el-beszélési módokra.Márpedig azok a társa-dalmi, gazdasági, kulturáliskérdések, amelyekkel kap-csolatban a választópolgár-nak döntenie kellene, re-ménytelenül komplexekahhoz, hogy akárcsak hal-vány esélyünk legyen az eh-hez szükséges kompetenciamegszerzésére. Az eseteknagy részében valójábancsak arra nyílik lehetősé-günk, hogy eldöntsük, me-lyik politikai alakzat „törté-netét” fogadjuk eladekvátként önmagunkszámára. Mert a politika, ál-lításával ellentétben, nem a„valóságot” mutatja be szá-munkra, hanem egy való-ságról szóló történetet.Amely történet igazságtar-talmát az esetek nagy ré-szében nincs lehetőségünkellenőrizni.A demokrácia berendez-kedési módjának nagysze-rűsége mellett érvelőkgyakran hivatkoznak olyas-féle kísérletekre, mint ami-lyen az alábbi is. Egy nagy,ötliteres befőttesüvegbenagyjából négyezer kis szí-nes üveggolyó fér el. Hamegmutatjuk, mondjukezer embernek, azt kérve,hogy nézzenek rá, és hárommásodpercen belül mond-ják meg, hogy szerintükhány golyó van az üvegben,négyszáztól negyvenezerigszinte minden szám el-hangzik. Az emberek döntőtöbbsége nagyon távol vana helyes ítélettől. Az is tényviszont, hogy ekkora számúmegkérdezett esetében, haa becslések átlagát nézzük,akkor ez viszont már na-gyon közel lesz a valóságosszámhoz. Mindenki vaskostévedésben van az esetekdöntő többségében, ámmaga a „közösség-lény”, aközösség kollektív „esze”megdöbbentően pontos.Csakhogy a dolog lényegeéppen az, hogy itt egy na-

gyon egyszerű, elemi szintűösszefüggést kell helyesenmegítélni, ám a társadalmi-gazdasági kérdések döntőtöbbsége ennél összeha-sonlíthatatlanul bonyolul-tabb és komplexebb. AzEgyesült Királyság EurópaiUnióból való kilépésérőlszóló népszavazás pedigéppen egy ilyen nagyon iskomplex kérdésről szólt,ahol a döntésben részt ve-vők abszolút többsége ese-tében kizárható az, hogyteljes kompetenciával ren-delkezhetett volna. Külön-böző politikai pártok egy-mással elemi szinten isteljesen szembemenő tör-téneteit hallgatta meg, és azehhez fűződő indulatai, sérzelmei alapján hozta megdöntését. Érdemes ebből aszempontból felidéznünkJoseph Klapper szelektívészlelés elméletét, amely-ben a szelekció háromszintjét különböztette meg.A szelektív válogatás azt je-lenti, hogy az emberekeleve nem követik figye-lemmel azokat az újságokatés műsorokat, amelyekrőltudják, hogy a saját vélemé-nyükkel szembenálló véle-ményeket fogalmaznakmeg. A szelektív észlelésazt jelenti, hogy – ha beleis szaladnak a saját vélemé-nyüknek ellentmondó üze-netekbe – azokat elengedika fülük mellett. A szelektívemlékezés azt jelenti,hogyha véletlenül bele isszaladnak a saját vélemé-nyüknek ellentmondó üze-netekbe, s azt meg is jegy-zik, akkor is hamarosanelfelejtik őket. Klapper ezta kognitív disszonanciare-dukció-elmélete nyománazzal magyarázta, hogy azember kerüli a disszonánshelyzeteket, azaz igyekszikmegszabadulni mindazok-tól az információktól és vé-leményektől, amelyek saját,gondosan felépített világ-képének újragondolásárakésztetnék, mert világképé-nek újragondolása túlságo-san sok kognitív energiájátkötné le. A „demokratikus”döntések során tehát nema valóságos valóság, hanema politikai alakzatok általfelépített hamis valóságok„történeteire” mond igentvagy nemet az indulatos vá-lasztó, ahogy most is tette. 
Bogár László 

Szárnyalások kora
Mertünk nagyoklenni. Egy kis csapatmert nagyot álmodni ésmerte megvalósítani az álmot. Nekem a fájdalmas 4-0-ás, belgák elleni vereség érintette meg a szívemet.Az ember józan ésszel tudta, hogy nincs semmi esély,és az is csodaszámba menne, ha hosszabbításbanvagy tizenegyesekkel véreznénk el. De nem így tör-tént. Hanem úgy, hogy a mester, Bernd Storck ját-szani küldte a pályára fiait. Menjetek előre, bátranjátsszatok! Ne álljatok be a tizenhatosra, ne védekez-zetek görcsösen, hanem menjetek előre, focizzatok,fussatok, igyekezzetek annyi gólt rúgni, amennyirecsak képesek vagytok, mert ezt a mérkőzést a sorstóljutalmul kaptátok az eddigi helytállásért. Most meg-mérkőzhettek tétre menően a világ egyik legjobb vá-logatottjával. Most végre módotok lesz megtudni,mire vagytok képesek.És a csapat megfogadta a mester tanácsát. Bátranment előre, nem védekezett, hanem folyamatosan tá-madott. Ezért persze kinyílt, és a fürge huszonévesbelga focisták, akik egy tíz éve tartó labdarúgóre-formnak köszönhetően tucatjával nevelődtek ki,rendre lefutották a kissé lassú magyar hátvédeket éspompás gólokat lőttek nekünk. Szám szerint négyet.De ez nem számít. Tudjuk, hogy ez a csapat még nemaz a csapat, amelyik majd elkápráztatja talán nem isolyan sok év múlva a világot. De velük kezdődik min-den. És erre majd emlékezni kell.A hosszú évtizedek óta a tehetségtelenség, ügyet-len gyávaság, kisstílű bunda, unalmas pipogyaság jel-képének számító magyar labdarúgás egyszer csakfelszárnyalt haló poraiból, mint egy főnix. Nem a fo-cisták lettek mások. Ugyanazok ők, akik alkalmatlanemberek irányítása alatt szánalmas vereségek soro-zatát szenvedték el. Az embernek fülébe csengeneke sivár korszak megélhetési gúnyolódóinak csípősmegjegyzései. Miért beteg a magyar futball? – kér-dezte egy vérdilettáns, aki utóbb szakértőnek kiál-totta ki magát. Hofi is kedvenc poénjait a focistákkárára sütögette el.Aztán valami megváltozott. Az átokverte Ferenc-város visszatért az élvonalba. Felépült az első gyö-nyörű stadion. Majd egy második. Egy harmadik.Megnyílt az első labdarúgó-akadémia. Majd egyújabb és egy még újabb. A labdarúgószövetség élvo-nala kicserélődött. Olyan emberek jöttek, akik élniakarnak a fociért és nem megélni belőle. Megválto-zott a háttér, megváltozott a légkör, tisztább, átlátha-tóbb lett minden, de a foci még mindig a régi maradt.Ha jött egy ellenfél, akárki volt, megvert bennünket.Úgy állt a dolog, hogy a megújulásra még sokáig várnikell, úgy nézett ki, hogy erről a labdarúgó Európa baj-nokságról már lemaradunk – hacsak csoda nem tör-ténik.Csoda történt. Jött egy kemény magyar szakember,aki a hallatlanul professzionális német labdarúgás-ban edződött, Dárdai Pál. És határozottsággal és vég-telen szeretettel elmagyarázta a fiúknak, hogyanlesznek képesek százszázalékos teljesítményt nyúj-tani. Elmondta nekik őszintén, hogy amit tudnak, aza nemzetközi mezőnyben kevés, de ha tudják egy-mást és a csapatot szeretni és tudnak okosan küz-deni a célért, akkor a helyzet nem reménytelen.A többit tudjuk. Olyan volt, mint egy hősköltemény,mint egy ógörög dráma. A hősök végül elbuktak, deszépen buktak el, és ezáltal a közvélemény átélte alegnemesebb érzést, a katarzist. Rajongók tízezreilepték el az utcákat és a tereket. A megvetett, lenézettmagyar fociban ugyanis a megvetett, lenézett magyarlélek szárnyalt fel. Hogy mi lesz a folytatás? Hiszentudod: szárnyalás!

Bencsik András

Mert a politika, állításával ellentétben, nem a »valóságot« 
mutatja be számunkra, hanem egy valóságról szóló történetet.
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Csoma Alpár a harmadszori műtét után 
Hetekkel korábban már írtunk róla, hogy a City’us
helyi születésű válogatott teremlabdarúgóját, Csoma
Alpárt dr. Razvan Melinte szakorvos sikeresen meg-
műtötte, miután a tavasz idény első fordulójában
Jászvásáron keresztszalag szakadást és porcleválást
szenvedett. A minap a több mint 100 válogatottsággal
rendelkező, kiváló sportolót a műtéti beavatkozás
utáni lábadozásáról kérdeztük.

– Több mint három hó-
napja műtöttek, hogy érzed
magad, milyen stádiumban
van a felépülésed?– A rekuperációm 13. he-tében vagyok, az elmúlt hétfordulópont volt, hiszenmintegy három hónappal aharmadik hasonló, súlyossérülésem után kezdtem elszaladni. Nem volt könnyű,de jó úton haladok, hiszenaz izmaim is kezdenek meg-erősödni. Remélem, hogyvisszaállok a csapatba, majdaz együttes tagjaival résztvehetek az első közös ed-zéseken. 

– Ez azt jelenti, hogy las-
san már labdába is rúghatsz?– Igen, remélem, de addigmég nyolc hét van hátra,lassan, de biztosan halad afelépülésem. 

– Jelenleg milyen gyakor-
latokat végzel?– Heti öt alkalommal já-rok tornaedzésekre, amitényleg használ. Egyelőrelabda nélküli gyakorlatokkalerősítem a sérült izmot, vi-szont szaladni a műtét utáncsak három hónap múlvavolt szabad, a minap azt iselkezdtem. Minden jel arramutat, hogy sikeres a fel-épülésem, jó úton haladok,

viszont azt is tudni kell,hogy ez a harmadik hasonlósérülésem. Én kitartó va-gyok és remélem, hogy si-keresen felépülök, és hathónap múlva visszaállhatokjátszani. 
– Egy ilyen komoly sérü-

lésnél, gondolom, hogy nagyon
fontos a pszichikai állapot
megerősítése, megőrzése. – Az igazság az, hogy min-den sportolót megvisel egyhasonló sérülés, főleg a re-kuperációs időszakban, ami-kor 5-6 hónapig csak az or-vos előírása szerint végez-het gyakorlatokat. Nekemis a teremlabdarúgás a hob-bim, amivel eddig az életemnagyrészében foglalkoztam,ez egy ideig újra kimaradt.Nem volt könnyű nézni atársakat a televízió képer-nyője előtt, sem a helyszí-nen, amikor jött, hogy be-rohanjak a pályára...

– Nagy segítség volt szá-
modra a családod, a veze-
tőség, csapattársaid, bará-
taid, akik mindig melletted
voltak...– Valóban, azok a legfon-tosabb percek egy sérülésselküszködő sportoló számára.Ezért is meg szeretném kö-szönni nekik a segítséget, a

bíztatást és azt, hogy min-denben támogatnak. 
– A City’ us jó szezont zárt,

hiszen bajnoki címet szerzett.
Hogy láttad az együttes
idénybeli teljesítményét a
pályáról, majd azon kívül?– Szerintem az egyik leg-nehezebb bajnoki évadunkvolt, az alapszakasz soránmég nem voltunk igazánformában, aztán kezdtüknyerni a mérkőzéseket, azönbizalmunk is javult, las-san pedig reménykedtünka bajnoki címben, amit hanehezen is, de sikerült meg-nyernünk.  Megjegyzem,hogy a dévai és a temesváriegyüttes is sokat erősödötta bajnokság során, de mibíztunk magunkban!

– A csapat fiatalabb tagjai
az idősebb és tapasztaltabb
generáció képviselőivel si-
keresen ötvöződött, így a ta-
pasztaltság volt a döntő a
2015-2016-os bajnoki évad
során. Neked erről mi a vé-
leményed?– Igen, ez így van, de avezetőség érdeme is a baj-noki cím megszerzése,ugyanakkor a külföldi játé-kosok és a visszatérő SzőcsLászló érdeme is. Emellettnem kell elfeledni, hogypénzügyi problémák is vol-tak az alakulatnál a bajnokiévad során, de ezt részbenfeledve, főleg a játékra kon-centrálva, sikerült győz-nünk.

– A City'us ősszel hatod-
szor játszik európai kupa-
porondon, az UEFA Futsal
Cupban. A rangos verseny-
sorozatban lapunk megje-
lenésének napján, csütörtö-

kön ismeri meg ellenfeleit,
hiszen akkor tartják a cso-
portsorsolást.  Azon tizenhat
klub között található a ma-
rosvásárhelyi csapat, amely
automatikusan bejutott a
kupasorozat második köré-
nek (Main Round) főcsoport-
jába, ez azt jelenti, hogy nem
kell selejtezőt játszania. Hogy
látod a City’us esélyeit?– Az igazság az, hogy azellenfelek mindig erősekvoltak számunkra, hiszenazon csapatok, akik az UEFAFutsal Cup-ban szerepelnek,mind kiválóak. Bárkivel iskerülünk össze, fontos, hogyelőbb lássuk, mi a vezetőségcélkitűzése, anyagilag meny-nyire erős együttest szeretnekialakítani, hiszen jól fel kellkészülni egy hasonló nem-zetközi rendezvényre, mivelott csak kiváló alakulatokvesznek részt. Ha jó csapa-tunk lesz, előre jutunk. 

– Te is meg az udvarhelyi
csapatnál játszó bátyád, Fe-
renc is egykoron nagypályás
futballisták voltatok Szová-
tán, ezért is mindenkor ra-
jongtatok a nagypályás lab-
darúgásért. Melyik együt-
tesnek szurkolsz, azaz szur-
koltál az Európa-bajnokság
során?– A horvátoknak meg abelgáknak drukkoltam, saj-nos mindkettő kiesett már,de mivel kiskorom óta Ju-ventus-rajongó vagyok, azolaszoknak is szorítottam,de sajnos ők sem jutottak alegjobb négy közé. Nem tu-dom, hogy mit mondjak, deez a meglepetések Eb-je.Hiába, nem elég egyénilegjó játékos lenni, fontos, hogycsapat összeszokott legyenés jól szerepeljen.

– Köszönöm a beszélgetést
és mielőbbi felépülést kívá-
nok neked!

Czimbalmos Ferenc Attila
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Euro 2016 – Vasárnap lesz a döntő!  
Az elmúlt hétvégén vasárnap, a 48. találkozót is le-
játszották az Európa-bajnokságon, amelyen kiala-
kult az elődöntő párosítása. A felső ágon
lapzártánk után Portugália és Wales játszott, míg
az alsón, lapunk megjelenésének napján, csütörtö-
kön Németország és a házigazda Franciaország
csap össze a döntőbe kerülésért.Az eddig megrendezett találkozók kapcsán a Nem-zeti Sport egy apró érdekességre figyelt fel, ami azt bi-zonyítja, hogy a mai labdarúgásban, de legalábbis ezenaz Európa-bajnokságon nagy szerepe van a rögzített já-tékhelyzeteknek.Az ismert magyar sportlap szerint a 2016-os Eb ed-digi 48 összecsapásán 11 középhátvéd szerzett gólt, ésamikor ezek a labdarúgók betaláltak, az együttesükegyszer sem szenvedett vereséget. A viadalon mosta-náig 103 gól született, a találatok 9.36 százaléka belsővédő nevéhez fűződik.Az Eb-n pályára lépő középhátvédek közül a negyed-döntőkig Fabian Schär (Svájc), Vaszilij Berezuckij(Oroszország), Jérome Boateng (Németország), Shkod-ran Mustafi (Németország), Gareth McAuley (Észak-Ír-ország), Gerard Piqué (Spanyolország), TobyAlderweireld (Belgium), Giorgio Chiellini (Olaszor-szág), Leonardo Bonucci (Olaszország), Ragnar Si-gurdsson (Izland) és Ashley Williams (Wales) szerzetttalálatot.Négyen szabadrúgás, hárman szöglet után, ketten ak-cióból, míg egy-egy játékos bedobást követően, illetvetizenegyesből szerzett gólt. Heten fejjel, négyen lábbalvoltak eredményesek, míg öt gól a csoportkörben, hataz egyenes kieséses szakaszban esett.Az elődöntőkig, a legjobb négy közé bejutott váloga-tottak közül eddig a francia és a portugál belső védőknem szereztek gólt. (C.F.A.)

Bulival töltődtek fel az Active 7 lányai

A Marosvásárhelyi Active
7 kézilabda-csapatának
tagjai, akik a Hargita me-
gyei kézilabda bajnok-
ságban szereztek az idén
aranyérmet, ha ideig-
óráig is feledték az edzé-
sek és a találkozók fára-
dalmait, pénteken este
egy helyi kisvendéglőben
új erőre kaptak egy ki-
merítő bajnoki menete-
lés után. A rendezvényen jelen voltaz együttes nagyrésze –Zsók Gyöngyvér, OrmenișanVeronika, Dan Melinda, Mol-dovan Anna Mária csk.,

Șerban Rozália, AnamariaCerghizan, Orbán Mária,Biró (Peres) Zita, AndreeaIuga, Ani Sălăgean, KádárKinga, Kozma Emőke, Far-kas Krisztina, Teodora Bu-cur, Larisa Matei és Lore-dana Conțiu mezőnyjátéko-sok, míg igazoltan hiányzotta csapat többi tagja (JámborMargareta, Alunița Câmpe-an, Babó Melinda, RalucaRău, Daniela Covrig és Ro-xana Sabezan) a  rendez-vényt a csapat helyi anyagitámogatói (Retacom, Fom-co, Multiprod, Călinuț) fi-nanszírozták. 

Ott volt Csiki Zsolt, aSzász Albert Sportlíceumigazgatója (aki az együtteshazai tornájára biztosítja atermet) és Borsa Zita is, aMureșul,  majd az Elektro-maros valamikori átlövője,akik az együttes pártfogóiis egyben.A rendezvényen egész-ségügyi okok miatt nem ve-hetett részt Kulcsár László(Kuli), az alakulat edzője,akinek ez úttal is mielőbbifelépülést kívánnak a csa-pattagok.
Czimbalmos Ferenc Attila
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Gazdag kontra okos: melyiknek jobb születni?
„A nagyapa megcsinálja a
céget, a fiú fenntartja, az
unoka pedig elveszíti”-
szól az ismert mondás,
ami máris felveti a kér-
dést, hogy gazdagnak vagy
intelligensnek előnyösebb
születni? Melyik az,
amelyik kel könnyebben
el érhetjük céljainkat,
meg  valósíthatjuk elkép-
zeléseinket?Persze legszívesebbenmindenki szuperokosnak,dúsgazdagnak, kívül-belülcsodaszépnek és elbűvölő-nek születne, de ha min-denképpen választani kell…A kérdés elsősorban ab-ból a szempontból közelít-hető meg, hogy mennyirehisz az illető a meritokráci-ában, vagyis egy olyan tár-sadalmi rendszerben, aholaz egyén pozícióját, élet-helyzetét a teljesítménye,kitartása és érdeme hatá-rozza meg. Persze az, hogymennyire kell elit családbaszületni ahhoz, hogy az em-ber vigye is valamire, or-szágonként, városonként,de akár falvanként is vál-tozhat.
Hosszú távon ki a nyerő?Az Egyesület Államokban,a washingtoni Brooking In-tézetben több mint 30 évigfolytak kutatások ezzel kap-csolatban fiatalok csoport-jain, ahol a mentális képes-ség, a motiváció, illetve agazdasági mobilitás közöttikapcsolatot vizsgálták. Az eredmények némi de-rűre adnak okot, hiszen arra

jutottak, hogy a szegény, deokos és kitartó gyerekekneknagy az esélyük rá, hogy fel-tornásszák magukat sokkalmagasabb szintre.A szegény családból szár-mazó tanulók, akik a tesztena felső egyharmadban végez-tek, felnőtt korukra bekerül-tek a legmagasabb jövedelmiosztályba. Ezzel szembe a jócsaládból származó, de gyen-ge képességű gyerekek szü-leikhez képest lennebb csúsz-tak a ranglétrán. Azok a fia-talok, akik tanulmányi ered-ményük alapján a legrosszabbharmadba tartoztak, de szü-leik magas jövedelemmel ren-delkeztek, több mint fele akét legalsó jövedelmi osztály-ban kötött ki.

Ha gazdag, okos is?A kutatásoktól eltekintveaz intelligencia persze nemminden, megbújik itt egy jónagy csavar, hiszen ahogyana saját bőrén is megtapasz-talhatja az ember, rengeteghelyzetben fölényt élvez az,aki okosnak, motiváltnak ésgazdagnak születik, mintaz, aki okosnak, motiváltnakés szegénynek.Legyen szó Amerikárólvagy Európáról a legna-gyobb áthidalhatatlan sza-kadékok a jómódú és sze-gény szülők gyerekei közöttvan. Azoknak a tartalékok-nak és forrásoknak köszön-hetően, amelyet a jómódúcsaládok az utódok taníta-

tására szánnak eleve előnytélveznek, már kisgyerekko-ruk óta, attól a perctől kezd-ve, hogy átlépték az óvodakapuit.
A gazdagoknak 
is nehéz!?Bár senki sem szereti azthallani, hogy egy „multimil-liomos” a gyereke jövőjemiatt panaszkodik, nemkönnyű a leggazdagabbak-nak sem, mivel ha valakiúgy születik, hogy megvanmindene, soha semmit nemkell csináljon, könnyen ke-rülhet a süllyesztőbe, hacsaknem tanulja meg a keménymunka és a kitartás fogal-mát.

„Akinek nincs, megkeresi,akinek van, elvesztegeti”mondják a spanyolok, per-sze minden neveltetés kér-dése, így nem általánosít-ható.Szülessen bármilyengyarló, embertelen vagyakár a legelitebb körülmé-nyek közé valaki, ha elégkitartó, folyamatosan fej-leszti magát, meg tudja állnia helyét az élet minden te-rületén. Egy intelligens em-ber hatalmas lehetőségekkelrendelkezik, mert nem más,hanem a saját képességeirevan utalva. Bár, ahogy mon-dani szokták, az élethez egyjó adag szerencse is kell!
Timár Tímea

A hír, amire annyi éve vártunk – mégsem hizlal a világ egyik kedvenc étele
Nem kispályás, 23 ezer fős
kutatás mutatta ki – igaz,
Olaszországban –, hogy a
tésztaevés a kisebb derék-
bőséggel, a jobb derék-
csípő aránnyal és az
egészségesebb testtömeg -
indexszel mutat összefüg-
gést.A tésztaevés nem hizlal,hanem éppen az egészségestesttömegindexszel mutatösszefüggést – derült ki egyfriss olasz kutatásból.A mediterrán étrendalapját képező főtt tészta jóhírét a Molise tartománybeliPozzilli I.R.C.C.S Neuromednevű intézete közegészség-ügyi osztályának kutatásaadta vissza – írta az erueka-lert.org.A Nutrition and Diabetescímű szaklapban megjelenttanulmány szerzői több

mint 23 ezer embert vizs-gáltak meg, őket két nagyközegészségügyi felmérés-hez toborozták, melyeketugyanez az osztály végzett."A résztvevők testmérete-inek és táplálkozási szoká-sainak elemzésekor azt ta-pasztaltuk, hogy ellentétbensokak vélekedésével, a tész-taevés és a túlsúly nem függössze, sokkal inkább az el-lenkezője igaz: adatainkalapján a tésztafogyasztás akisebb derékbőséggel, ajobb derék-csípő aránnyalés az egészségesebb testtö-megindexszel áll összefüg-gésben" – magyarázta Ge-orge Pounis, a tanulmányvezető szerzője.Sok kutatás bizonyította,hogy a mediterrán étrend azegyik legegészségesebb a vi-lágon a testsúly megtartása

szempontjából is. Arrólazonban kevés volt az adat,hogy milyen szerepet játszikebben az étrend fő összete-vője, a tészta. A Neuromedkutatása ezt a hiányt pó-tolja.„Elterjedt nézet, hogy atészta nem a megfelelő fo-gás annak, aki fogyni akar.Vannak, akik száműzik is azétrendjükből. A kutatáseredményeinek fényébenelmondhatjuk, hogy ez nemhelyes. A friss tanulmány-nak és a két nagy közegész-ségügyi felmérésnek az azüzenete, hogy a mediterrándiéta igen jó hatással van azegészségre" – mondta LiciaIacoviello, a Neuromed mo-lekuláris és táplálkozás-egészségügyi laboratóriu-mának vezetője.
Forrás: MTI


