
Protokollum  Úgy tűnik, a lényeg nem változott: az RMDSZjelenlegi vezetői, akárcsak elődeik, továbbra isazt hiszik, csak kormányon vagy kormánykö-zelben van értelme a politizálásnak. Egy vidékipolgármester szemszögéből tekintve, aki meg-tapasztalhatta már, hogy központi forrásokhozcsak úgy juthat, ha van, aki a hatalom részekéntközbenjár ezért, még érthető is lenne.

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 5. old. // RIPORT

A Rákóczi-Bánffy-kastély   Mezőörményes Maros megyében, a SzászrégentKolozsvárral összekötő műút mellett található.A XIV. század elején már létező település 1638-ban I. Rákóczi György tulajdonába került, akimiután ezt az örményesi–kóródszentmártoniuradalom központjává tette, új korszerű ud-varház építését határozta el. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Égjen a láng – megújulva! Az Erdélyi Református Egyházkerület a Re-formáció jubileumi évét az Égjen a láng! elne-vezésű  keresztyén zenefesztivál indítja útjárajanuár 14–15-én. Az első Égjen a lángot 2010.január 9-én szervezték meg, idén kerül nyol-cadik alkalommal lépnek fel a keresztény ze-nekarok a Kultúrpalotában. 
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Ők (is) városunk büszkeségei!Mint ismeretes, a Víkendtelep November 7 ésa Kárpátok sétánya felőli bejáratánál, a pol-gármesteri hivatal jóvoltából már évek óta di-csőségtábla áll azon sportolók névsorával, akikeddig marosvásárhelyi klubok színeiben vi-lágbajnoki címet szereztek olimpiai és nemolimpiai sportágakban.

11-12. old. // SPORT

Dermesztő fagyban is 
tanulnak a Maros 
megyei diákok

Bár az ország 22 megyéjének tanintézményé-ben felfüggesztették az oktatást a szélsőségesenhideg időjárásra hivatkozva, Maros megyébencsak hat iskolában és három napköziben nincstanítás, amely közül egy intézményben szer-dától találtak megoldást arra, hogy a gyerekekfolytathassák a tanulást.

7. old. // TÁRSADALOM

Bár tudatosan választottam a zárás előtti utolsó fél órát Marosvásárhely legrégebbi
pékségének meglátogatására, csak akkor tudtunk nyugodtan beszélgetni a kis
családi vállalkozás vezetőjével, Nagy Idával, amikor bezárta a boltot. Addig folya-
matosan érkeztek a vevők a jellegzetes ízű és formájú kenyérért, volt, aki hatot
vásárolt, de ha nem portékáért jöttek, akkor csörgött a telefon a másnapi
rendelésért. A vásárlók majdnem mindenikét ismeri Ida néni – ahogyan szólítják
–, nem csak azt tudja, hogy ki hány kenyeret visz haza, hanem azt is, hogy melyik
vásárló hol szilveszterezett, vagy éppen a gyerekei mit csinálnak.

Ida néni békés kenyérforradalma
Vásárhely legrégebbi péksége
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KOS: Az újév még több új élménnyel kecsegteti.Ráadásul lendületesen és dinamikusan haladbenne előre, egy kicsit talán lezserül, mint akimegpróbálja nem komolyan venni a dolgokat. 
BIKA: Égetően fontosnak érzi azt, hogy lelkilegösszhangba kerüljön önmagával. Emellett vi-szont ne csak a komoly kérdésekkel foglalkoz-zon, ne akarjon mindent kényszeresen elren-dezni.
IKREK: A héten sikerül végre kilépnie a kom-fortzónájából. Ennek oka pedig egy esemény,egy személy vagy bármilyen más tényező lehet.Használja ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi,ereje teljében van és bármire képes.
RÁK: Egy olyan belső folyamaton esik át, ami-nek a végén végre megleli önmagát. Hinni kezdmagában. Észreveszi végre a belső és külső szép-ségét egyaránt, elfogadja, hogy tehetséges ésfelismeri a képességeit.
OROSZLÁN: Az új év bizony új életritmust ishozott önnek. Vegye fel a fonalat és menjenutána. Fogadja el a kínálkozó lehetőségeket. Ta-nuljon tovább, képezze magát.
SZŰZ: Nagyszerűen érzi magát a bőrében! Stí-lusa és mosolya mindenkit lefegyverez. Illetveazért is lehet ilyen remek formában, mert ko-rábban, akiket ellenségnek hitt vagy rossz voltvelük a kapcsolata, mostanában kezd el javulni.
MÉRLEG: Valamiért lassúnak és unalmasnaklátja maga körül a világot. Talán ez egy kis újévikiábrándultság, amikor múlik a meghittség, aromantika, a nosztalgia. 
SKORPIÓ: Már az év első napjai is meglepe-téssel, kiemelkedő lehetőségekkel szolgálnakönnek! Semmiképpen se habozzon, merjenolyanra is igent mondani, amivel nem volt ko-rábban kapcsolata vagy idegen az ön számára.
NYILAS: Nagyon kitett magáért az elmúlt he-tekben és nem vágyik másra, mint egy kis ma-gányra. Éppen ezért, ha kedvező az időjárás, ak-kor feltétlenül mozduljon ki egy kis sétáraegyedül vagy sportoljon valamit.
BAK: Látszólag magányra és lustálkodásra vá-gyik, de valójában ezerrel kattog az agya. Televan tervekkel és ötletekkel, amiket az idén kívánmegvalósítani, és amikkel kapcsolatban azt érzi,mielőbb el kell kezdeni a kivitelezésüket.
VÍZÖNTŐ: Onnan érkezik majd a segítség azéletébe, ahonnan a legkevésbé számított volnará. A napokban legyen óvatos és figyeljen odaaz egészségére, mert egy kis hiba, figyelmetlen-ség is elég lehet ahhoz, hogy utána napokig azágyat nyomja.
HALAK: Tele van önbizalommal és ötletekkel.Fantasztikus formában van. De ügyeljen arra,hogy a plusz energiát a megfelelő irányba ishasznosítsa. Ami pedig az egészségét illeti, le-gyen kicsit mértéktartóbb.

NÉVNAPOK |
Január 12. Ernő, Veronika, Erna
Január 13. Veronika, Csongor
Január 14. Bódog, Félix, Hiláriusz
Január 15. Lóránd, Lóránt, Pál
Január 16. Gusztáv, Marcell
Január 17. Antal, Antónia
Január 18. Piroska, Pál, Margit
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Utószilveszteri 
hangversenyJanuár 12-én, csütörtö-kön este 7 órakor rendkívüliutószilveszteri hangver-senyre várják a klasszikuszene kedvelőit a marosvá-sárhelyi Kultúrpalota nagy-termébe. Vezényel ShinyaOzaki japán karmester, fel-lép Diana Ţugui szoprán,Alfredo Pascu tenor. Műso-ron: F. Suppe-, J. Strauss-,Josef Strauss-, V. Bellini-, G.Puccini-, R. Leoncavallo-, P.Mascagni-, G. Verdi-, G. Bi-zet-, Ch. Gounod-, Mu-szorgszkij–Ravelművek. Ahangversenyre a 13-as szá-mú bérletek érvényesek. Azutószilveszteri koncertet13-án, pénteken este 7 óra-kor megismétlik.
Ha betéved – nem téved! A népszerű Hahota szín-társulat a Ha betéved – nemtéved! című legújabb zenésszilveszteri kabaré-előadá-sával folytatja marosvásár-helyi előadás-sorozatát ja-nuár 13-án, pénteken, 14-én, szombaton és 15-én, va-sárnap este 7 órától a MarosMűvészegyüttes elő- adó-termében. Jegyek elővétel-ben a Maros Művészegyüt-tes jegypénztáránál. Műsor-rend a www.hahota.ro hon-lapon. 
Bartók kivirágzott fái Január 17-én, jövő keddena Spectrum Színház és a bu-dapesti Hagyományok Házaszervezésében a marosvá-sárhelyi Kultúrpalotában aBartók kivirágzott fái címűhangversenyen először szó-lalnak meg Bartók Béla nép-zenei feldolgozásaiban anépdalok úgy, ahogy azokata zeneszerző is hallhatta agyűjtések során. A hangver-senyt Bartók Béla zeneszer-ző halálának 70. évforduló-ján a budapesti Zeneakadé-mián is bemutatták.

A Stúdió 
Színház előadásaiJanuár 12-én, csütörtö-kön19 órakor a Levél utcaiStúdió 2-ben a Papírrepülőkcímű előadás tekinthetőmeg Sebestyén Aba rende-zésében. A következő elő-adás bemutató lesz, ezúttala Stúdió Színház KötelesSámuel utcai termében. Adr. Sivián Anna (Vinnai And-rás): Valaminek a másodikrésze című előadásban amesteriző színművészeketláthatjuk. A bemutató elő-adás január 20-án 19 órátóllesz. Jegyek a Stúdió Színházjegypénztárában mindenkedden 14–18 óra között,illetve az előadás helyszínénválthatók, kezdés előtt egyórával. Jegyfoglalás a 0736–350686-os telefonszámonvagy a jegy@studioszin-haz.ro e-mail-címen.
Gézengúz 
gyermektáncházA Gézengúz játszóháztánc házba várja a gyermek-eket. A játékos néptánc- ésnépdaltanulásra keddenkéntkerül sor 18 órától óvodások(3–6 év), 19 órától kisisko-

lások (7–10 év) számára.Muzsikál Sinkó András ésaz Öves együttes. Helyszín:a Dr. Bernády György Álta-lános Iskola (volt 2-es szá-mú, Dózsa György utca 11.szám) tornaterme. A részt-vevők vigyenek magukkalcserecipőt.
Rocksuli indulA Bronx Music Egyesületszervezésében január 16–31. között lehet beiratkoznia Marosvásárhelyi Rocksu-liba, a következő szakokra:klasszikus gitár, elektromosgitár, basszusgitár, ütőhang-szerek, dob, billentyűs hang-szerek, ének. A jelentkezőka rocksuli.mvh@gmail.comcímen érdeklődhetnek, il-letve jelezhetik részvételiszándékukat. Az oktatás aPosta utca 2. szám alattivolt bábszínházi épületbenlesz. Hatéves kortól kezdő-dően (felső korhatár nélkül)bárki jelentkezhet, akit ér-dekel ez a műfaj. Szakkép-zett tanárok, aktív zenészektartják az órákat, a jelent-kezők felkészültsége, ráter-mettsége alapján, személyreszabott módszerekkel, ru-galmas programmal.

KÁR KIHAGYNI |

Kereskedelmi társaság titkárnőt alkalmaz.

Követelmények: középfokú/felsőfokú tanulmányok;számítógépkezelői alapismeretek (Office); magyar,román és angol nyelvek ismerete; kommunikációs ésszervezői készségek. 
Kérjük, küldje el CV-jét a következő e-mail-címre:
cata12006@yahoo.com.További információk: 0740824091.



Úgy tűnik, a lényegnem változott: azRMDSZ jelenlegi vezetői,akárcsak elődeik, to-vábbra is azt hiszik, csakkormányon vagy kor-mányközelben van ér-telme a politizálásnak.Egy vidéki polgármesterszemszögéből tekintve,aki megtapasztalhatta már, hogy központi forrásokhozcsak úgy juthat, ha van, aki a hatalom részeként köz-benjár ezért, még érthető is lenne. Dehát a legfőbb kö-zösségi célokhoz mérve –autonómia, önálló magyartannyelvű állami egyetem, államosított közösségi javakvisszaszolgáltatása, autópálya, anyanyelv-használati jo-gok stb. – mindez csekélységnek számít, azok apró-pénzre váltásának. Hogy ezen a téren semmi sem változott, jelezte azis, hogy az RMDSZ elnöke már a választások éjszakájánkijelentette: hajlandóak lennének kormányra lépni. Ez-úttal azonban nem az RMDSZ volt a mérleg nyelve, nél-küle is megvolt a kormánytöbbség. Tekintve a gyulafe-hérvári nagygyűlés közelgő századik évfordulóját, mégakár szerencsésnek is nevezhető, hogy így alakult. Csakáldhatják a sorsukat azok, akik vélhetően komoly kel-lemetlenségektől menekültek meg. Képzeljük csak elazt a tudathasadásos állapotot, amint a román kor-mánygépezet, ha csak jelentéktelen csavarjaiként is, deéppen Magyarország feldarabolását ünnepelik…Maradt a kormány külső, parlamenti támogatása,amire együttműködési szerződést írtak alá.  A 170 ol-dalas kormányprogram ugyan csak két oldalnyi figyel-met fordít a nemzeti kisebbségek problémáira, de azRMDSZ úgy értékelte, ilyen feltételek mellett is érdemesa protokollumot aláírnia. Kelemen Hunor szerint a kor-mányprogramban számos olyan általános jellegű cél-kitűzés szerepel, amit az RMDSZ is bátran felvállal, amagyar kisebbséget érintő kezdeményezésekről pedig– nyelvi jogok, oktatás, regionalizáció – az egyezségszerint kötelező módon egyeztetnek majd. Eddig min-den „natyon szép, minden natyon jó”, mindennel meglehetünk elégedve. Ha viszont nem az elvárásaink szerint alakulnakmajd a dolgok, akkor mi van? Merthogy a protokollumegyetlen konkrétumot – mondjuk megoldandó prob-lémát, határidőt stb. – nem tartalmaz. Elégedjünk megannyival, hogy Kelemen Hunor szerint akkor sincsgond, mert az egyezség bármikor felmondható? Akkormeg minek kellett aláírni? – kérdezhetné bárki. Táncsak nem az új hatalom által sürgetett amnesztiatör-vénynek – számos RMDSZ-es politikus is haszonélve-zője lehet – a parlamenten való könnyebb áthajszolásavégett?
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Sütő Alpártól, a rendez-vény főszervezőjétől afelőlérdeklődtünk, hogy mibenkülönbözik a 2017-es fesz-tivál a tavalyitól.„Az idei rendezvény kicsitmás lesz, mint az eddigiek,hisz már a mottóban is ben-ne van: Égjen a láng – meg-újulva! A megújulás nemcsak a reformáció 500-ikévfordulójára utal, hanemmaga a rendezvény is igyek-szik megújulni. A leglátvá-nyosabb eleme a párhuza-mosan működő két színpad,a hagyományos műsor mel-lett a kisteremben teret kapaz úgynevezett Parázsfé-szek, ahol kávé házhoz ha-sonló han gu lattal és fiatalosprogrammal (slam poetry,jam session) várjuk az ér-deklődőket. A két színpadáltal több lehetőséget tu-dunk biztosítani az erdélyikeresztyén zenekaroknak.Továbbá az a nagy megtisz -teltetés érte a szer  ve -zőcsapatot, hogy a zene-fesztivál lehet az ErdélyiReformátus EgyházkerületReformációi Emlékév nyitóalkalma. Úgy gondolom, ezis hoz magával egy felemelőhangulatot.”
„A rendezvény 
a fiatalok szája íze 
szerint formálódik”A rendezvényt Ft. KatóBéla, az Erdélyi ReformátusEgyházkerület püspökenyitja meg, aki megáldja azelőttünk álló jubileumi évet.A fellépők sorát a Szászcsá-vási vegyeskar indítja, őketköveti a Kézdivásárhelyi Re-formátus Kollégium bandá-ja, azaz a KRK Band, majda már ismert szabadság ut-

cai gyülekezet zenekara, aGordonka. A szombati napota cserealjai gyülekezet ze-nekara, az After 5 zárja. AParázsfészekben WorshipTeam koncert és slam po-etry várja az érdeklődőket.Vasárnapot a Trinitatis kó-rus nyitja, őket követi a Kis-korál zenekar, majd a pici-Sófár és a kolozsvári FIKE-Band. A ParázsfészekbenPóra Zoli, Praise Project ésjam session várja a közön-séget. A zenefesztivál céljárólés ennek esetleges sikerérőla következőket mondta ellapunknak a szervező: „Azeseménynek több célja vanma már. Ha a kezdeti célokatnézzük, akkor a keresztyénzenekarok számára megfe-lelő technika, tér biztosításavolt a leglényegesebb. Maemellett fontos az, hogy azemberek útravalót kapjanakaz újévre. Továbbá, hogyminőségi rendezvény le-gyen, ami főként a fiatalok-nak szerveződik, inkább azők szája íze szerint formá-lódik, annak érdekében,hogy közelebb kerüljenekIstenhez. A sikerről nemszeretnék egyelőre beszélni,hisz az idei évben nagyon

sok buktató lehet. Csak any-nyit mondok a magam éscsapatom nevében, hogynem rutinból, hanem neki-feszülve dolgozunk a cél el-érése érdekében.”
Idén az ÉbresztŐ 
megszervezését 
támogatjákAz Égjen a láng! keresz -tyén zenefesztivál alkalmá-val összegyűlt perselypénzt– az előző évekhez hason-lóan – 2017-ben is valami-lyen közösségi, jótékony céltámogatására szeretnék for-dítani a szervezők. Fontos-nak tartják, hogy a rendez-vénynek egy ilyen jellegűkitekintése is legyen, és Is-ten nevének dicséretét, ma-gasztalását, az egymássalvaló közösség áldásainak amegtapasztalását vala -milyen konkrét csele kedetis kövesse. Idén a közönségszavazással döntötte el,hogy a begyűlt perselypénztkinek adományozzák. A sza-vazást az ÉbresztŐ projektnyerte el. Az ÉbresztŐ keresztyénifjúsági tábort tavaly szep-temberben szervezték megelőször a sarmasági Szar-

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Protokollum  Égjen a láng – megújulva!

Minőségi rendezvény fiataloknak

Az Erdélyi Református Egyházkerület a Reformáció jubileumi évét az Égjen a
láng! elnevezésű  keresztyén zenefesztivál indítja útjára január 14–15-én. Az első
Égjen a lángot 2010. január 9-én szervezték meg a Deus Providebit Tanulmányi
Házban, a második zenefesztiválnak a Stúdió Színház előadóterme adott otthont.
A harmadik alkalomtól kezdődően a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme a
zenefesztivál otthona. Az Égjen a láng! esemény idén kerül nyolcadik alkalommal
megszervezésre.

ka-tó mellett. A nap köz-ponti részét a dicsőítés töl-tötte ki, melynek kereténbelül a közelből és távolbólérkezett zenecsapatok, kü-lönböző stílusú és hangzá -sú zenéin keresztül kerül-hettek közelebb Isten hez arésztvevők. Az éneklés mel-lett nem maradhatott el azáhítat és az előadás sem,megfűszerezve teológusokáltal vezetett csoportos be-szélgetésekkel, majd válto-zatos szabadidős progra-mokkal (íjászat, foci, ima -séta, csónakázás, tirolin stb).Az eseményen közel 500-

an vettek részt. A lelkesedéshónapokkal később semmúlt el, így született megaz ÉbresztŐ különkiadása,az Adventi CsendEst, mely-nek a Sarmaság-Bányatelepitemplom adott otthont.  
Nemes Gyula
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Új kormány, új dilemmák  Csak úgy beleugrottunk a közepébe... mármint a2017-es évnek, bár még egészen a kezdeteknél tar-tunk. Nem újdonság ez nálunk, ahol a választási ígé-retek gyakran elrugaszkodnak a valóságtól.  Nagyjábólminden kormányváltás így kezdődik, a gyors változ-tatni akarás és a határozottság látszatával. Ez szikrázóvitákhoz, a régi és az új kormány közötti szakadékokfelemlegetéséhez, egymás elmarasztalásához vezet.Nem kellemes, de igazán hasznos: ilyenkor derülnekki azok a részletek, amelyek korántsem mellékesek aköltségvetés vagy éppen a gazdaság állapota szem-pontjából, és hosszú évekre meghatározhatják a jövőt.És persze, Murphy mindig ott áll a kapuban... A Sorin Grindeanu vezette új kormány komoly el-szántsággal vetette bele magát ebbe a küzdelembe,amelyben nem könnyű megtartani a tisztes (és főképphasznos) egyensúlyt. Az biztos, hogy nagy hévről ta-núskodik a már régen beharangozott, közszájon forgó„Dragnea-törvény”, amely 102 különféle adó eltörlé-séről szól, és más, nagy léptékűnek mondható (vagyannak látszó) projektek. Az adók ilyen nagyarányú el-törlésének nyilvánvalóan több millió polgár örül majd.Kérdés, hogy ennek a döntésnek mennyi lesz az ára.Számos közgazdász figyelmeztet arra, hogy az adókilyen arányú felszámolása hatalmas „lyukat”eredmé-nyezhet, amelyet nem lesz egyszerű befoltozni. Az isigaz, hogy az említett 102 adó közt van az a hírhedtkörnyezetvédelmi adó is, amelyet a külföldről beho-zott, a forgalomba beírt járművek esetén kellett befi-zetni az államnak (és ami nyilvánvalóan igazságtalanvolt a polgárokkal szemben). A dolog szépséghibája,hogy a környezetvédelmi adót visszaigénylők közülcsak azok járhatnak majd eredménnyel, akik már elő-zőleg pert nyertek. „Ha azt akarjátok, hogy megszün-tessük az adót, rendben. De visszaigénylés az nincs!”Azért az állam nem annyira bőkezű!Ami azonban tényleges előrelépést jelenthet, az a2050 lej alatti nyugdíjak adómentessége. Rengetegentartoznak ebbe a kategóriába, ezért e döntést méltá-nyolják is. Nem örülnek viszont azok, akiknek kifeje-zetten magas jövedelmük miatt jóval több pénzt kellmajd befizetniük a társadalombiztosítási alapba. Ezazokat érinti, akiknek havi bruttó keresete megha-ladja a 14.230 lejt (nettó keresete pedig a 10.000 lejt).Egy konkrét példa: egy nettó 20.000 lejes keresetnélaz eddigi járuléknál mintegy 1200 lejjel többet kell be-fizetni. A statisztikákat végignézve gyorsan kiderül,hogy országunkban szép számban léteznek olyanegyének, akiknek a jövedelme messze meghaladja anagy átlagét, és az itt elkönyvelt „veszteségek” köny-nyebben elviselhetőek. Megsúgom előre, hogy néme-lyek nem osztják véleményemet. Hisz ameg osztottság, a társadalmi egyenlőtlenség évről évrefokozódik, és szemmel látható, érzékelhető.Nem mehetünk el szó nélkül a sajtóban többször ismegjelent felvetésről, az amnesztiatörvény elfogadá-sának lehetőségéről. Komoly viták folynak erről, ámsokan ellenzik bevezetését, és reméljük, hogy a józan-ság felülkerekedik. Mint ahogy illene lépni a gazdaságfellendítésének, dinamizálásának érdekében is. A na-pokban beismert tény – miszerint tízmilliárdos lyuktátong a költségvetés „szövetén” –  már elég voltahhoz, hogy a PSD-ALDE koalíció ismét a leköszönőkormányt hibáztassa, pedig a 2017-es költségvetést(amely szerintük növekedést hoz majd) ők maguk ál-lították össze. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kormánypatthelyzetben van, amit saját maga okozott. Ahhoz,hogy kilábaljon belőle, félre kell tennie a múltat és na-gyobb léptékben kellene gondolkodnia. Lásd: autópá-lyák, repterek, mezőgazdaság, turizmus, gépipar...ésfolytathatnánk. Tán túl sokat várunk? Igen, az köny-nyen meglehet. 
D.A.

Jelenünket meghatározó múltunk 

Megható dráma Trianon 
következményeiről 
Magyarország 1920-as szétszabdalása most is fájó téma számunkra. A 2002-ben
alakult, elsősorban délvidéki gyökerű társulat olyan darabbal állt elő, amely a
múlt század húszas éveiben a Kárpát-medencében, a Trianont követő felfordulás
és a csonka nemzetállam megerősítésének fájó emlékeit mutatja be Erdélyben
és a Székesfővárosban. A világ, amely addig volt, végleg letűnik!

Az Udvari Kamaraszínházimmár 15 éves fennállásaóta bebizonyította, hogyszükség van rá, egy olyantársulatra, amely a hagyo-mányos értékek és a közösmúlt bemutatása mellettnagy hangsúlyt fektet a tör-ténelmi hitelességre is, ígyminden egyes darabját ala-pos kutatómunka előzi meg. Trianon előzményei éskövetkezményei kiemelt he-lyet foglalnak el érdeklődésikörükben, ugyanis hitvallá-suk szerint az anyaországiakés a történelmi Magyaror-szágon élő magyarok egya-ránt magukon viselik az odavezető útnak és magának adiktátumnak a nyomait. „Ahatáron túl a közbátorságothozzuk vissza a közéletbe,ugyanis olyan témákat érin-tünk, amelyekről ott nemtúl szerencsés beszélni, pél-dául arról, hogyan szakítot-tál el szülőföldünket a ha-zánktól” – nyilatkozta And-rássy Attila rendező.

A múlt század történelmeA Fehér szarvas című da-rab egyik szálon bemutatja,hogy mi történik a magyarúrral és feleségével immárromán földön: birtokukatelveszik, udvarházukat ki-rabolják, kertjüket kifosztják,és zaklatják őket a Sigurantaemberei, valamint ezen fel-bátorodva saját cselédeik is.Míg a második részben márBudapesten járunk, ahol azutolsó magyar király haza-térését készíti elő egy min-denre elszánt csapat.Érdekes megtapasztalni,átélni az előadás során, hogyegy ilyen fontos történelmipillanatban is ott van a min-denkori ember életében aszerelem, az ármány, a kém-kedés, a féltékenység, ésezek mind hozzájárulnaksorsok tönkretételéhez, vagyéppen azok felemelkedésé-hez.Az előadás végén úgy tű-nik, hogy sikerült megalapí-tani a Fehér Szarvas Társa-

ságot, mindenki ugyanaztszeretné, hogy a fehér szar-vas mint jelkép, vezessen afény felé, de ez csak látszat.Minden szereplő álarcot vi-sel, másnak szeretne látszani,mint ami valójában, és ér-dekeinek megfelelően vál-togatja az álarcát. A meg-erőszakolt koccint az erő-szakolójával, a megvert akínzójával. És jön a hír: visz-szatért a király! Ekkor derülki igazán, hogy ki hová tar-tozik. Az előadás mondatamegsemmisítőleg hat min-denkire: ha az uralkodó látná,hogy mit tettek alattvalói azországával, akkor lehet, hogyő maga is elmenekülne.
Ki a címben szereplő 
rejtélyes Fehér Szarvas?Andrássy Attila rendezőa következőképpen fogal-mazta meg: „Az az álom,amit a magyarok ősei, a hu-nok is űztek, és mi magyarokazóta is szüntelen kutatjuk,és amelyben egyszer talánmegnyugszik háborgó lel-künk.”Hogyan lehet akkor is em-bernek, magyarnak marad-ni, ha a becsület és a tiszteletértékét arra méltatlanok atávol ködébe taszítják? Mer-jük-e hinni, hogy van, amitnem vehetnek el tőlünk,mert bennünk, általunk éltovább? – teszik fel a kérdésta színészek. Egy darab,amely gondolkodásra kész-tet, valamint arra, hogy le-vegyük álarcainkat, mert azszámít igazán, ami alattavan. S mint hajdan Nimródfiait, talán minket is tud ve-zetni a fehér szarvas.

A darabot hamarosan
Marosvásárhelyen is meg-
tekintheti a nagyérdemű.

Timár Tímea
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Vásárhely legrégebbi péksége

Ida néni békés kenyérforradalma
Bár tudatosan választottam a zárás előtti utolsó fél órát Marosvásárhely legré-
gebbi pékségének meglátogatására, csak akkor tudtunk nyugodtan beszélgetni
a kis családi vállalkozás vezetőjével, Nagy Idával, amikor bezárta a boltot. Addig
folyamatosan érkeztek a vevők a jellegzetes ízű és formájú kenyérért, volt, aki
hatot vásárolt, de ha nem portékáért jöttek, akkor csörgött a telefon a másnapi
rendelésért. A vásárlók majdnem mindenikét ismeri Ida néni – ahogyan szólítják
–, nem csak azt tudja, hogy ki hány kenyeret vásárol, hanem azt is, hogy melyik
vásárló hol szilveszterezett, vagy éppen a gyerekei mit csinálnak. „Csókolom! Ke-
nyérért jöttem, de otthonfelejtettem a pénztárcám” – szólt be a kis vásárlóabla-
kon a vevő. „Annál nagyobb baj ne legyen” – válaszolt jókedvűen Ida néni, és már
csomagolta is a friss cipót. Még utánaszólt, hogy csukja be a kaput, záróra van,
és még velem is beszélgetnie kell.

Idén 81 éves a sütöde„Nagytatám 12 éves ko-rától pékinasként dolgozott,aztán 1936-ban építette aházat és alapította a pék-séget. Akkor úgy gondolta,hogy ez majd biztosítja acsalád megélhetését. Az ele-jén csak a megdagasztotttésztát hozták ide süttetni”– mesélte. „1977-ben a kom-munizmus kisajátította akisvállalkozást, és a hajdaniMetalul Szövetkezet vettebérbe. Akkor már a férjemis elleste a mesterséget, éssegített nagytatámnak, hi-szen már hetven fölött járt,de élete utolsó percéig dol-gozott és kézzel dagasztott.Aztán 1995-ben alapítottuka kft.-t a férjemmel, akivela négy évvel ezelőtti haláláigegyütt dolgoztunk. Ezt kö-vetően csak én maradtam,és a három alkalmazott pék,akik egymás között feloszt-ják a munkanapokat.Amúgy nagyon meg vagyok

velük elégedve, itt tanultákmeg a mesterséget a néhaiférjemtől” – meséli Ida néni.
„Én nem ismerem 
az adalékanyagokat”A pékségben leginkább avisszatérő vásárlók számára,rendelésre készítik a kenye-ret, de legtöbbször annyitsütnek, hogy a betévedő kli-enseknek se kelljen cipó nél-kül távozniuk. A választéknincs túlbonyolítva: egyetlenfajta kenyér van, egységeslisztből, 2 kiló 60 dekás, ko-vásszal készített. „Én készí-tem elő éjszaka a kovászt,hogy kora reggel a pékekformázhassák, és be tudjákvetni a kemencébe a kenye-ret. Amúgy nagyon kevésélesztőt használunk, még azerre érzékenyek is orvosielőírásra fogyaszthatják” –büszkélkedik. Arra a kérdé-semre, hogy mi a pékárureceptje kulisszatitkok nél-kül, Ida néni határozottan

válaszol: „Ez egyszerű ke-nyérsütés, nincs itt semmititok. Az igaz, hogy adalék-anyagot nem használunk,nem ismerek én egyet sem”– vallja kézlegyintéssel kísértnemes egyszerűséggel.A pékségben naponta 60-80 kenyér készül, de a számváltozik a megrendelésekfüggvényében. Vásárlóiknagy hányada saját lisztjébőlsütteti a kenyeret.  
Nincs titok, vagy mégis?„Azt kérdezi, mi lehet atitka a kenyerünk sikeré-nek?” – kérdezi kacagva.„Én nem is tudom… az biz-tos, hogy több mint egy he-tet is eláll, én például a szer-dai sütésből reggeliztemma. És ha valaki egészségeskenyeret akar enni, az is tő-lünk vásárol. Ha szeletel-nénk is, több kliensünk len-ne, de a friss kenyérnek 4óra kihűlési idő kell, arrapedig nem érünk rá. Ha vi-szont melegen tennénk azacskóba – ahogyan soknagyüzemben teszik – párnap alatt megpenészedne”– tudtuk meg. Valami titokmégis lehet, hiszen Ida nénielmondása szerint vannakkliensek, akik 40 éve innen

viszik a kenyeret, pedig avárosban rengeteg pékségés sütöde működik. 
Indulás óta ugyanabban
a kemencében sütnek„Látja mit ír a kemence-ajtón?” – kérdezi tőlem. „Ezbizony 80 éves, és NeményiÖdön öntőmester készítette.60 kenyér fér be egyszerrea kemencébe, és 1 óra 20percig sül a finom cipó. Aztmegelőzi a kovászkészítés,lisztkimérés, szitálás, da-gasztás, gyúrás, formázásés a bevetés. Az üzleti ke-nyeret ötször kevesebb időalatt készítik el. Talán ezértfinomabb a miénk” – mond-ja, és ott bujkál a huncutsága szemében.
Nem hisz a divatos 
reklámokbanIda néniék boltját na-gyobb üzletek is megkeres-ték, viszonteladónak ajánl-

koztak, de mindeniket el-utasították. Terjeszkednisem akarnak, állítása szerintmára már megélnek ebből.Reklámjuk sincs, sem in-terneten, de még a kenyeretsem teszik feliratos zacs-kóba. „Nincs reklám sehol,hűségesek a vásárlóink, ésahogy mondani szokás: jóboltnak nem kell cégér” –mondta mosolyogva. Vágya, hogy az idén 81.évét ünneplő pékséget acsalád vigye majd tovább.„Én ebbe születtem bele,nagyon szeretem a mester-séget, és amíg élek és bíroma fizikai munkát, ezt sze-retném csinálni. Remélem,a gyerekek továbbviszik aboltot. Két lányom van, kétvejem és fiúunokáim. Hatettre kerül a sor, úgy hi-szem, átveszik a stafétát” –mondja Ida néni, közbenpedig készíti a zacskót. Friss kenyérrel a hónomalatt távoztam. 
Pál Piroska

A Süti-Com pékség 
a Sas utca 37. szám alatt található
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A munkálatok nagyrészt
1641-re fejeződnek beKorabeli források szerintaz épület téglából, kőala-pokra épült, földszintjét azemelettel egy kőből készültoszlopos lépcső kapcsoltaössze. A földszint szobáiboltozottak voltak, az eme-let szobái síkmennyezetetkaptak. Az udvarház alsó ablakaitvasrácsokkal látták el, azépületet pedig fecskefarkascserepezéssel födték be. Amunkálatok 1641-re nagy-részt befejeződtek, a későb-bi források már csak kü-lönböző javításokról, mel-léképületeken folyó mun-kálatokról tesznek említést. 
A kastély XVII. századi
különlegességeA mezőörményesi Rákóczi-Bánffy-kastély az uradalombelsőségén, sok gazdaságiépület szomszédságában ál-lott. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint az épü-letet a XVII. században márnem a szokásos négyszög-letes elrendezéssel és sa-rokbástyákkal építették, ha-nem 42.00 x 12.50 méterestéglalap alaprajzú formában,árkádíves homlokzatával a

déli irányba. Földszint ésegyemeletes kiképzéssel ésrészben bolthajtásos pillé-rekkel épült, vastag tégla-(kő) falakkal. 
A kastély eredeti 
berendezése, illetve a
díszítése részleteiben
sem maradt fennA tégla alaprajzú, kelet-nyugat tájolású, emeletes,északi, hosszanti oldalávalaz utcára néző, előkerteselrendezésű, kontyolt tetősépület a település központ-jában, a református temp-lom szomszédságában ta-lálható. Udvar felőli, tizenegy ten-gelyes déli homlokzatátmindkét szinten egy-egyegymás fölé helyezett, egye-nes záródású ablakkal köz-rezárt kilenc tengelyes, ko-sáríves árkádsor teszi moz-galmassá. Az árkádsorok mögötthevederekkel tagolt, cseh -süveg boltozattal fedett fo-lyosó nyílik, ahonnan a kö-zéptengelyben található két-fordulós, kőlépcsős, donga-boltozatos lépcsőházba, il-letve a folyosóról nyíló szo-bákba lehet jutni. A földszinten kilenc ke-reszt- és fiókos dongabol-tozatos, az emeleten nyolc

síkmennyezetű helyiség ta-lálható. Az épület belseje megle-hetősen egyszerű kiképzésű,jelenleg üresen, elhanyagoltállapotban található, az ere-deti berendezés illetve dí-szítés részleteiben sem ma-radt fenn… Az Adatbank közlése sze-rint a kastély homlokzataiazonos kialakításúak, a mű-kőburkolattal fedett magaslábazati párkány, a vakolat-ból kialakított, a földszintetaz emelettől elválasztó öv-párkány és a többszörösenprofilozott koronázópár-kány az épület egészén kör-befut, a sarkokat pedig ar-mírozás díszíti.Függőlegesen a homlok-zatokat szabályos rendbenelhelyezett, egyenes záró-dású, barokk jellegű, egy-szerű illetve füles kőkeretetimitáló vakolatdíszítésselkeretelt ablakok, illetve azezeket közrefogó lizénák ta-

golják. Ez utóbbiak a kastélyészaki, utca felőli homlok-falát tizenöt, a két rövidebbhomlokfalát pedig négy me-zőre osztják. A falakon körülfutó 
párkányok tették 
díszesebbé a termeketAz objektum, alaprajzilagszimmetrikus elrendezésű,az épület hosszában árkád-nyílásos fedett tornáccalmindkét szinten. Az épület tengelyében kő-ből faragott díszes kétkarúlépcső vezetett fel az eme-leti, ugyancsak árkádívestornácra, melynek mellvéd-jei téglával falazottak. A tornácról nyílnak a lép-csőtől jobbra és balra az 1-3 és 4-5-nek felsorolt ,,há-zak”, míg a tornácot az épü-let mindkét végében egy-egy kisebb helyiség zárjale. 

A földszint alaprajzi el-rendezése hasonló, mennye-zetei boltosak. Az emeleti,,palaták” síkmennyezetűek,a falakon körülfutó párká-nyok tették díszesebbé atermeket. 
A mennyezeti egykori
díszítőfestés nyomai 
ma már nem láthatókSzintén a fent említettszerző, a Maros megyei kas-télyok és udvarházak címűmunkájában tesz említéstarról, hogy a mennyezete-ken az egykori díszítőfestésnyomai a helyreállítási mun-kák alkalmával még látha-tóak voltak. A kastély ablakszerkeze-tei gazdagon profilozottakbéléses ajtói táblásan kivi-telezettek. A homlokzatokatfő- és oszloppárkány, vala-mint az ablaknyílások ke-retezése és a kőből faragottkönyöklő párkányok díszí-
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(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

Mezőörményes Maros megyében, a Szászrégent Ko-
lozsvárral összekötő műút mellett található. A XIV.
század elején már létező település 1638-ban I. Rá-
kóczi György tulajdonába került, aki miután ezt az ör-
ményesi–kóródszentmártoni uradalom központjává
tette, új korszerű udvarház építését határozta el. 
Az új, emeletes épület egy korábbi, sövényből font, ta-
pasztott falú, tornácos, földszintes udvarház helyén
épült 1639–1641 között. Ezen a héten befejezésül
még erről a kastélyról írunk a Központ olvasóinak.

A Mezőség egykori gyöngyszeme: a Rákóczi-Bánffy-kastély
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Dermesztő fagyban is tanulnak a Maros megyei diákok
Bár az ország 22 megyé-
jének tanintézményében
felfüggesztették az okta-
tást a szélsőségesen hideg
időjárásra hivatkozva, Ma-
ros megyében csak hat is-
kolában és három napkö-
ziben nincs tanítás, amely
közül egy intézményben
szerdától találtak megol-
dást arra, hogy a gyerekek
folytathassák a tanulást.A szombat óta tartó far-kasordító hidegre hivatkozvaErdélyben Brassó, Márama-ros, illetve Temes megyébenfüggesztették fel teljesen atanítást. Maros megyébencsak hat intézményen vanzár: Csatófalván, Szászszen-tivánon és Szászörményesenhárom napközit bezárt azönkormányzat, mert az otttanuló gyerekek szegény csa-ládokból származnak ésnincs az időjárásnak meg-felelő öltözékük. Ami az is-

kolákat illeti, Makfalvánegyik épületben eltört egyvízcső, így 124 gyerek nemtudott a tantermekben ma-radni, Zágorban 60 gyereketérintett a hideg időjárás,ugyanis a hőközpont nemműködik megfelelően. Hé-túron, Rórán, valamint Se-gesváron a Radu Popa isko-lában is gondok voltak ami-att, hogy a fűtőberendezéseknem adtak elegendő mele-get. A marosvásárhelyi Ro-mulus Guga gimnáziumhoztartozó, hidegvölgyi Szivár-vány központban sem voltkeddig tanítás, de Illés Ildikófőtanfelügyelő-helyettes el-mondása szerint a helyzetremegoldás született, a diákoka Romulus Guga épületébentanulhatnak, amíg a sajátépületük újra megfelelő lesza napi 4-5 óta ott tartózko-dásra.„Átiratot közöltünk arról,
hogy minden iskola tanácsa,illetve a helyi polgármesterihivatal dönt arról, hogy fel-függesztik vagy sem az ok-tatást. Bár hideg van, a mű-ködő tanintézmények jól fű-

töttek, sőt, a szülők szerintsem jó ötlet, ha leáll az ok-tatás” – összegzett lapunk-nak Illés. Lapzártánkkal egyidőbentudtuk meg, hogy rövidített,
40 perces órákat tartottakaz elmúlt két napban a ma-rosvásárhelyi Unirea Főgim-názium három tantermében,mivel három tanterembennincs megfelelő fűtés. P.P.

tették. Az árkádíveket tartózömök pilléreknél habarcs-ból húzott profil futott körül,és a könyöklők ott is kőbőlfaragva készültek. A északi és a két rövidhomlokzatot függőlegesen,és a sarkokon mindkét szintmagasságában rovatkázvatagolták. Valamennyi díszt a ba-rokk jegyében alkalmazták.
Az omladozó vakolat
alól számos, a téglafalba
beépített faragott 
kő tűnik előAz épület alatt húzódópincét dongaboltozat fedi.

A kastély keleti homlokfa-lának északi tengelyébennyílik a pincelejárat.A faragott részletek közülmeg kell említenünk azemeleti ablakok könyöklő-párkányait, és az emeletifolyósón, a lépcsőház jobboldalán található másodla-gos elhelyezésű, befalazottreneszánsz kőkeretet. Az omladozó vakolat alólszámos, a téglafalba beépí-tett faragott kő tűnik elő. Ugyancsak kőből készülta téglaépület alapozása, adéli oldal főtengelyében nyí-ló főbejárat kőlépcsője ésaz árkádok pilléreinek lá-bazati része is.

Következtetés szerint a
kastélyt kétemeletesnek
terveztékA pincelejárat külső lép-csője fölé faragott gerendákbólácsolt kétsíkú tetőt állítottak.Az épület lábazatát faragott,vastag mészkőlapokkal bur-kolták; tetőzete négysíkú.Keresztes Gyula, a már em-lített közlésében külön hang-súlyozza azt, hogy az eme-letről a padlásra vezető lépcsőkiképzése azonos a földszint-ről az emeletre vezető lép-csővel, hasonlóképpen a pad-lástérben lévő gyűjtőkémé-nyek falazata arra enged kö-vetkeztetni, hogy a kastélyt

kétemeletesnek tervezték, dea második emelet megépítésevalamilyen oknál fogva elma-radt. A múlt heti lapszámunk-ban említett leltár szövegeszerint a kastély udvarát fa-lazott kerítés zárta körül. Azudvaron gazdasági épületekálltak, és a kertből a filegóriáksem maradtak el.
A kastélyt  és ennek
parkját teljesen 
tönkreteszik…Az államosítás után a kas-tély és a hozzá tartozó épüle-tek mezőgazdasági egységhasználatába kerültek, és azo-

kat alaposan tönkretették; aparkot és ennek növényzetétteljesen eltüntették.Kiemelten fontos tudniazt, hogy a Magyar AutonómTartomány létezésekor aközség a tartományhoz tar-tozott, és 1962-1967 közötta kastély helyreállítási mun-káit Keresztes Gyula vezette. Sajnos a munkálatokatnem fejezték be. 
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre 
bocsátott dokumentációkért

köszönet Keresztes Géza 
műépítész-műemlékvédelmi

szakmérnöknek;
(fotó: Adatbank, 

Kastély Erdélyben, Internet)
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Tél – annoManapság, amikor így, ja-nuár idusán, tél derekán, tar-tósabban mínusz 10 Celsi-us-fok alá csökken a hőmér-séklet, ha nem is hirdetnekrögvest országos szükségál-lapotot, egymást érik a kü-lönféle fokozatú és külön-böző színű meteorológiai ri-asztások, pontosabban pá-nikkeltések, és ha, neadj’is-ten, a komolyabb mínuszokmellé egy kis hózás, hófúvásvagy hóvihar is betársul, ak-kor a hazai hírtévék máregyenesen fagyos apokalip-szist, jeges armageddont vi-zionálnak, pedig megértünkés átvészeltünk mink mársokkal keményebb teleket ise tájon. Például a nyolcvanasévek végén, amely telek nem-csak attól voltak cudarabbak,hogy akkoriban nem két na-pig, hanem két hónapig tar-tott a gleccser-reccsentő hi-deg, hanem attól is, hogy ak-kor nemcsak az utcán cid-riztünk, hanem a jéghidegtömbházlakásokban, isko-lákban, irodákban, gyárak-ban, üzemekben  (fabrici siuzine) is, meg gyakorlatilagmindenhol; amikor hiábalaktál csempekályhásos ház-ban, a havi gázfogyasztástszáz köbméterre limitáltákaz illetékes elvtársak (csakaz összehasonlítás végett:egy mai, a hidegebb időszak-ban kellemes, 21-22 fokosmeleget biztosító aparta-ment-hőközpont napi 10-12köbméter gázt „eszik”), amitha túlléptél, a további ötven

köbölt métert már ötszörösáron csengetted ki a követ-kező hónapban, és ha azt ismeg találtad haladni, akkorkijöttek a gázcsávók, és el-lentmondást nem tűrően el-zárták a gázadat; amikor arengeteget fogyasztó kis vil-lanyrezsó sem jelentett meg-oldást, mivel napjában több-ször is elvették az áramot,órákra; amikor nem azértferedtünk hetente kétszer,mertmivel igénytelenebbeklettünk volna, hanem mertháromnaponta „adták meg”a melegvizet, olyankor iscsak annyi időre, hogy a szü-lők rendszerint a pureceikfélig kihűlt fürdővizében pan-csolták le magukról/egymás-ról villámgyorsan a félheteskoszt, verejtéket és állotttestszagot; amikor nagyanyá-ink hajnali négykor kidzsesz-szeltek az alimentárák előttitejsorba, töksötétben, csat-togó fagyban, a reggel 6 órainyitásig agyongémberedve,hogy unokáik suliba induláselőtt legalább egy csuporlangyos tejet bevihesseneka kis pionír szervezetükbe– legalábbis olyan napokon,amikor éppen nem vala el-szopva a gáz reggel, és sike-rült a forróvizes fazékba pá-szítva előbb felolvasztani azüveggel együtt csonttá fa-gyott, tejnek becézett fehér

levet, majd utána megmele-gíteni; amikor a vidéki ro-konlátogatásról hazafeléelőbb csak világoskékre fagy-tunk a fűtetlen, jégveremvasúti kocsiban (volt olyan,hogy a Déda-Marosvásárhelyszemélyvonat fülkéjében vas-tagon bezúzmarásodtak afém karfák, és az ülések föl-ötti csomagtartók rácsairóleffektíve jégcsapok lógtak),majd utána az állomásrólvaló hazagyalogolás (-ván-szorgás) közben, a mínusz30 fokban már szilvakékre,merthogy taxik nem hem-zsegtek az állomás-téri szür-ke szocreál flaszteron, a buszmeg két napja oda volt gyó-gyulva a megállóba; amikorcsecsemők haltak bele a hu-zatos, hideg kórtermekbenegy-egy sima homloküreg-vagy tüdőgyulladásba, anti-biotikum híján; amikor egy(magyar) apa lelke dermedtörök gyászba, és egy (ma-gyar) anya szíve tört szilán-kosra elviselhetetlen fájdal-mában, egy ehhez hasonlózimankós januárban, amikora (magyar) katona fiúk el-gennyesedett sarok-sebéreügyet se vetettek a moldovaikatonakórházban, és két napalatt vérmérgezésben kimúlt;amikor...
mt

Hétköznapi trollkodások
- avagy az antiszociális kompetenciánk

játékos, de főleg vicces fejlesztése - 
☻ Amikor az utcán egytávoli és utált rokonunk a„Hogy vagy?” kérdésünkresokatmondóan és félhalkanazt feleli, hogy „Most márjobban…”, ne kérdezzünkrá, hogy mi volt a baja, ha-nem mondjuk ezt: „Akkó’jó, na pá”
☻ Ha egy csóringer is-merősünk kölcsön kér egykisebb összeget, mondjukúgy 100 lejig el, adjunk neki,de közben tegyük hozzá fö-lényesen: „Nem kölcsönadom, hanem ajándékba,mert úgyse adnád megsoha”
☻A maxitaxin leszállás-kor tegyünk úgy, minthavisszaadnánk a sofőrnek ajegyet, de amikor utána nyúl

az istenadta, vágjuk zsebrevigyorogva, mármint a bi-létát, és közben a másik ke-zünkkel mutassunk fityisztneki
☻A szófosós taxisofőrtől– akiből kinézünk némi an-goltudást –, néhány kanyarután kérdezzük meg: „Nincsmeg magának véletlenül cé-dén itt a kocsiban Rihan-nától a Shut Up And Drive?”
☻Ha beszáll valaki mel-lénk a liftbe, mosolyogjunkrá joviálisan, veregessükmeg a vállát, és mondjukneki bátorítóan: „Nyugod-tan fingodozzon, be vagyokdugulva”
☻ Színházban, kabaré-előadáson mindig tapsol-junk, de egyfolytában, az

előadás végén pedig sur-ranjunk fel a színpadra, ésünnepeltessük magunkat aszínészekkel együtt
☻ Amikor kénytelenekvagyunk szóba elegyedniegyszerű emberekkel – sze-metessel, takarítónővel, po-litikussal –, használjunk ren-geteg idegen szót, és fogal-mazunk olyan nyakateker-ten, mint Hajós András,hogy a mondandónk töre-dékét se értsék
☻ Templomi istentiszte-leten minden második papimondat után epéskedjünk,jó hangosan: „Aha, na per-sze!”
☻ Ha temetésen pálin-kával kínálnak, megjátszottméltatlankodással imígyenháborodjunk fel: „250 lejeskoszorút hoztam, kisanyám,asszem megérdemelnék egypohár viszkit!”
☻Amikor az orvos szte-toszkóppal vizsgálgat, hir-

telen ragadjuk meg a végét,és ordítsuk bele aggodal-maskodó pofával: „Hall va-lami gyanúsat, doki?!”
☻Telefonos pizzarende-lés közben vagy hatszorgondoljuk meg magunkat,hogy milyen pizzát is sze-retnénk, majd amikor érez-zük, hogy a vonal másik vé-gén kezd elszakadni a cérna,kérdezzük meg: „Milyenspagettik vannak?” 
☻Az étteremben mond-juk a pincérnek, amikor ki-hozza a kajánkat: „Legyenszíves, kóstolja meg, mertaddig nem nyúlok hozzá,nem bízom magukban”
☻ A patikában óvszer-vásárláskor kérdezzük mega kasszás csajt, hogy merrevan a próbafülke
☻ Az Auchanban csem-pésszünk kicsi méregdrágapiákat és konzerveket azemberek zsebeibe
☻ A talponálló kajáldá-

ban menjünk oda valakihez,aki egyedül tömi a fejét, kö-nyököljünk az asztalára, éshúsz centiről bámuljunk apofájába, miközben eszik;ha nem kerget el, egy időután szólaljunk meg: „Hanem esik jól, ne egye meg,elviszem a maradékotanyámnak”
☻Ha a román szomszéda magyar húsvétot egy hét-tel követő román húsvétkorreflexből így köszön ránk alépcsőházban: „Hristos a in-viat!”, replikázzunk ezzel:„Da, da, deja saptamana tre-cuta!”
☻ És végül: ha a fentiekvalamelyikének applikálásakövetkeztében (nyolcvan)nyolc napon túl gyógyulósérüléseket szenvedünk, ak-kor hagyjunk fel a hobbit-rollkodással, legalábbis egydarabig 

Molnár Tibor
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Karrierek emelkedőben és süllyedőbenLehetnek néhányan, akikmég emlékeznek rá, annakidején hogyan, milyen mó-don alakult meg a mostanilegfőbb kormánypárt, a ma-gát szociáldemokratánaktartó PSD őse. Igen, a FSN(Nemzeti MegmentésiFront) a forradalomnak ha-zudott véres hatalomváltásszándékosan keltett zűrza-varából „emanálódott”, Ili-escu „elvtárs” bölcs vezér-lete alatt. Nem történt más,minthogy fondorlatos mó-don, előre megírt forgató-könyv szerint a kompro-mittált első vonal embereiátadták helyüket utódaik-

nak (gyerekeiknek, rokona-iknak), az egykori második,sőt harmadik vonalba tar-tozóknak. Oly módon, hogya hatalmi szálakat a háttér-ből továbbra is ők rángat-hassák. Magyarán: nem igazirendszerváltás, mindösszehatalomváltás történt. A maiparlamenti pártok – egy-két kivételtől eltekintve –az egykori FSN köpenyegealól bújtak elő. Egy kis túl-zással: bárki is alakított kor-mányt, a tulajdonképpenihatalmat az „emanáltak”gyakorolták. A most győztes PSD el-nöke, Liviu Dragnea kiváló

kamarilla politikusnak bi-zonyult, orvul cserbenhagy-ta „az ő barátját”, VictorPontát, akit a pártelnökiszékből is simán kibukta-tott. Aztán vezérletével gondnélkül nyerték a december11-ei parlamenti választá-sokat. Jelenleg Dragnea alegbefolyásosabb román po-litikus, azt is mondhatnánk:ő a „királycsináló”. S mivel,felfüggesztett börtönbün-tetése miatt, nem lehetettminiszterelnök, hát kine-veztette a „saját” kormányát.Merthogy a Grindeanu-ka-binet elsősorban az ő kor-mánya. Szándékait egyetlen

percig sem rejtette véka alá,egy sajtótájékoztatón kije-lentette: egyelőre nem lehetminiszterelnök, de sokatsejtetően mosolygott hozzá.Nos, az egyelőre feltehetőenazt jelenti, hogy nem mon-dott le arról, hogy övé le-gyen a miniszterelnöki szék.Azaz: elnök akar lenni azelnök! Tudjuk, a Dragnea-félék a hatalomért mindenreképesek és mindenre ké-szek. Ezt bizonyítja, hogy Vic-tor Ciorbea, az „ombuds-man” alkotmányossági óvástemelt azon törvény ellen,amely megtiltja, hogy jog-

erősen elítélt személyek akormány tagjai legyenek.Amennyiben a szóban forgótörvény nem állja ki az al-kotmányosság próbáját, el-hárul a jogi akadálya Drag-nea miniszterelnökségének.Tiltakozásul az ellenzékiPNL, illetve egy petíció alá-írói az egykori parasztpártiminiszterelnök Ciorbea le-mondását követelik. Dönt-sön bárhogyan az Alkot-mánybíróság, lépésével Ci-orbea kihívta maga ellen asorsot: nagy valószínűséggelelőbb-utóbb ő is mehet asüllyesztőbe.   
Szentgyörgyi László

Alighanem többen gondol-
ják úgy közülünk, kor-
mánypártiak közül manap-
ság is, hogy kockázatos do-
log Csurka István nevét po-
zitív előjellel fölvetni vagy
rá hivatkozni a jobbközép
sajtóban. Még most, csak-
nem négy évvel a halála
után is. Pedig amit a ma-
gyar miniszterelnök meg-
engedhetett magának (egy
Bayer Zsolttal készült in-
terjúban például „Pista bá-
tyánknak” emlegették), azt
megengedheti bárki, mert
nem ő van a célkeresztben.
Hanem Orbán ViktorMindez Megyeri Dávidnovember 29-ei cikkéről ju-tott eszembe (Magyar Idők:Az áljobboldali SZDSZ),amelyben a Jobbikról valógondolkodásában CsurkaIstvánhoz hasonló ered-ményre jut, a következőmegállapítással: „nem túl-oznak, akik azt mondják,hogy a Jobbik mára átalakultegy áljobboldali SZDSZ-szé.”Ne féljünk kimondani,hogy volt egy magyar poli-tikai gondolkodó (melleslegvagy nem mellesleg kitűnőíró), aki ezt a döbbeneteshasonlóságot már kezdettőlfogva látta. Hogy ez nemcsak „mára” következett be.Aligha véletlen, hogy a Csur-ka István alapította hetilap,a Magyar Fórum, amelyrendre újra közli Csurka po-litikai cikkeit, legutóbb, ép-pen mostanában, a novem-ber 24-ei és december 1-jei számában azokból az írá-sokból válogat, amelyek alegmeggyőzőbben leplezikle ezt a „csiszlik pártot”, márlétrejöttének pillanatában.Illusztrációképpen csakegyetlenegy idézet: „Ez lát-

szólag szélsőjobboldali szél-sőséges párt, valójában egyúj SZDSZ, s ugyanúgy abomlasztást, a magyarelle-nességet szolgálják, mint azSZDSZ.”Nem járt rosszul, aki an-nak idején Csurkát olvasottés hitt a prognózisainak.Ebben a kérdésben leg-alábbis egészen biztosannem. De a tizenhét évvelezelőtti, a migrációt előre-vetítő írásával kapcsolatbansem mondhatunk mást. Ámakinek még mindig aggo-dalmai vannak, valami mégmidig visszatartja attól,hogy Csurka Istvánt érdemeszerint méltányolja, vagy kimerje mondani, hogy van,amiben egyetért vele, annakérdemes elolvasnia TamásGáspár Miklós HVG-benmegjelent nekrológját(2012. február 4.). Persze,

értékrendjének megfelelőennácizza, fasisztázza, de mástis ír. Igazat. És a Jobbikotsem hagyja ki. „Csurkát von-zotta a nemzeti egység, amagyar erő, fantazmája,ezért állt utolsó gesztusaivalOrbán Viktor pártjára, merta maga módján Magyaror-szág sikerét akarta, ami aJobbiknak teljesen közöm-bös”. Vagy: „látta a magyarplebejus tragédiáját a ku-darcos rendszerváltás zűr-zavarában. Ezért a mai na-pig becsülöm Csurkát”.Kicsinyhitűek volnánk,ha erre azt mondanánk,hogy „persze, TGM-nek sza-bad. De neki is csak egy ha-lotti beszéd erejéig”. Ha va-laki a maga árnyékát, elő-ítéleteit átlépve fölemelke-dik erre a szintre, mert oko-sabb és belátóbb annál apolitikai tábornál, amelyik-

hez tartozik, akkor talán miis megpróbálhatjuk vállalnia magunk értékrendjét.Amelynek domináns részekell legyen, hogy méltányol-juk az Orbán Viktor mellettikiállását. (Nota bene: a Job-bikkal ellentétben a CsurkaIstván vezette parlamentipárt, a MIÉP az első Fidesz-kormány konstruktív ellen-zéke volt. Tud még valakierre példát a rendszerválópártok történetében?)TGM sommás ítélete:„Csurka sokat ártott a ma-gyar népnek, mert a magyarnép sorsán gondolkodott.Úgy, ahogy tudott”. Ártott-e valóban? Mondanak ilyes-mit a magyar miniszterel-nökről is. Azok, akik szerint,ahogy egy ATV interjúbanhallhattuk, nem a kurucokaz igazi hazafiak, hanem alabancok, mert ők tudják,

hogy mire van szüksége azországnak.Azt biztosan tudják, hogynekik mire van szükségük.De hogy a magyar népnek?Bízzunk benne, hogy ezt akétszer is kétharmaddalmegválasztott kormányfőjobban tudja. Valószínűlegő is mást ért magyar népen,mint TGM és a hozzá ha-sonló internacionalisták.Akik közül az egyik (azAmerikai Népszavában) úgyítélte meg Orbán Magyar-országát, hogy dagonyázika moslékban, és nem tudja,hogy le fogják szúrni.Ne reménykedjen, böl-lérsegéd úr! Nem áll rosszula szénánk. Még akkor sem,ha a posztbolsevista szél-sőbal (álbaloldal) összefogaz általa életre hívott ál-szélsőjobbal.
Kiss István Béla

Csurka, Orbán és a Jobbik
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Kik ők, hol és 
hány világbajnoki 
címet szereztek?A dicsőségtáblán a 23sportoló közül (12 magyarés 11 román) 7-en olimpiaisportágban (Simon László– birkózás, dr. Pongrácz An-tal - párbajtőr, Andrei Radu- vívás, Crisanda Popa, Mi-roncic (Barabás) Enikő, Ra-luca Uleșan és SimonaMoroșan – evezés, női 8+1-es csapat, Răzvan Suciu eve-zés, férfi 8+1-es csapat; 16-on nem olimpiai sportágbanlettek világbajnokok: AurelMoraru és Aurel Popa mik-romodellezés, Szemányi Ti-bor, Szemányi Margit, AlbertErzsébet és Ilie Hossu – teke,Gombos Attila, Gombos Csa-ba, Rus Traian, Mátyus Ervinés Papp Csaba – keleti harc-művészet, Cristina Tătar ésPaul Moldovan – latin táncokés Varó Norbert – lábtenisz). De hadd lássuk, kik Ma-rosvásárhely sport büszke-ségei?
Az olimpiai sportágak
marosvásárhelyi 
világbajnokai

Simon László – birkózásMarosvásárhely legrégeb-bi és talán legismertebb vi-lágbajnoka az egykori SimonLászló birkózó, aki 1966-1979 között a Maros SK szí-neiben több jeles eredménytért el: hétszeres országosbajnok volt, több mint ötvendobogós helyezést szerzettkülönböző nemzetközi ver-senyeken. Pályafutásánaklegsikeresebb eredményét1974-ben, Isztambulban érteel, ahol vb-címet nyert a ne-hézsúlyú súlycsoportban,1973-ban pedig Teheránbanvilágbajnoki bronzérmesvolt.  Simon emellett 1974-ben Madridban Európa-baj-noki  ezüstérmes, 1975-benLudwigshafenben bronzér-mes, majd 1976-ban Lening-rádban Európa-bajnok volt.Szintén 1976-ban a mont-reáli nyári olimpiai játékokonbronz¬érmet szerzett, amelyvárosunk első olimpiai érme. 2000-ben Maros megyé-ben megkapta Az évszázadlegjobb sportolója címet Bö-

löni László labdarúgóvalegyütt. 
Dr. Pongrácz Antal – 
párbajtőrA hatszoros országos baj-nok, dr. Pongrácz Antal 1968-ban a román válogatott csa-patban Balkán-bajnok, az1972-es müncheni OlimpiaiJátékokon egyéniben 4., csa-patban  5., az 1976-os mont-reali olimpián 6., az 1980-asmoszkvai olimpián csapatban4. helyet érte el. Az 1974-es Grenoble-i vívóvilágbajnokságon egyéniben4., az 1975-ös budapesti vi-lágbajnokságon csapatban 5.lett.1971-ben Bécsben, 1973-ban Göteborgban Nyilka Sán-dorral a páston a hazai kard-csapat 5-ik, 1975-ben Buda-pesten bronzérmes, 1977-ben Buenos Airesben ezüs-térmes, 1979-ben Melbour-ne-ben 4-ik lett. Sportpálya-futásának legnagyobb diada-lát 1967-ben érte el, amikorTeheránban, 5 lehetséges győ-zelemből mind az 5-öt meg-szerezve, ifjúságiként feláll-hatott a dobogó legmagasabbfokára.
Andrei Radu – vívásAndrei Radu 2003-ban if-júsági versenyzőként nyertvb-címet Trapani-ban (Olasz-ország), akkor az ISK ver-senyzőjeként a döntőben anémet Steffen Launert győztele. Nicu Pop egykori verseny-zője két Világ Kupán is dia-dalmaskodott, miután or-szágos bajnokságot nyert,majd idővel Nagyváradra ke-rült, ahol a helyi NagyváradSK legjobb sportolója lett,majd 2012-ben a Szatmár-németi SK-nál folytatta pá-lyafutását. 
Crisanda Popa, Mironcic
(Barabás) Enikő és 
Raluca Uleșan – evezésCrisanda Popa 1997-benlett világbajnok a belgiumiHazewinkelben a Maros SKversenyzőjeként a román if-júsági női 8+1-es csapat tag-jaként, de a szászrégeni szü-letésű, Claudia Balint általedzett Barabás (Mironcic)

Enikő és Raluca Uleșan2002-ben a litvániai Traka-iban lett világbajnok szinténa 8+1-es csapattal.
Răzvan Suciu – evezésA Kolozs megyei születésűRăzvan Suciu (Maros SK)miután 2001-ben Németor-szágban lett háromszorosBalkán-bajnok, aztán 2001-ben a duisburgi vb-n dia-dalmaskodott, majd 2002-ben a trakai-i (Litvánia) vi-lágbajnokságon is aranyér-met szerzett a férfi 8+1-escsapat tagjaként. 
Simona Moroșan – evezésA jelenleg 31 éves Câm-pulung Muscel-i SimonaMoroșan (Maros SK) evezős2004-ben a spanyolországiBanyolesban lett világbajnoka női 8+1-es csapat tagja-ként, amit egy évvel koráb-ban már megismételt. 
Nem olimpiai 
sportágak marosvásár-
helyi világbajnokai

Aurel Moraru és 
Aurel Popa – 
repülőmodellezésA marosvásárhelyi AurelMoraru a repülőmodellezésmikromodellezés kategóri-ájában nyert kétszeres vb-címet 1982-ben (egyénibenés csapatban a szintén ma-rosvásárhelyi Aurel Popávalegyütt) a 120 méter ményenlévő Slănic Prahova-i sóbá-nyában. Érdekességként említhetőmeg, hogy Aurel Moraruazon évben a megyei baj-nokságban csupán harma-dik, az országos bajnokságonmásodik lett, míg a vb-naranyérmes!

Szemányi Tibor és 
Szemányi Margit – tekeA néhai tekéző, majd edzőSzemányi Tibor az 1966-osbukaresti világbajnokságona román férficsapat tagja-ként lett világelső, majd1974-ben is vb-címet szer-zett az általa edzett románegyüttes. Felesége, SzemányiMargit is román színekbenvilágbajnok lett csapatban1966-ban, akárcsak 1968-ban Linzben és 1970-benBolzanóban (Olaszország)is, emellett kétszer szerepeltezüstérmes Európa-bajnokicsapatban, 1958-ban Mün-chenben és 1962-ben Po-zsonyban (Bratislava). Szemányi Margit játékos-ként 14-szer nyert országosbajnokságot csapatban(Voința) és egyéniben, ed-zőként pedig nyolcszor voltországos bajnok a klub,négyszer nyert Bajnokcsa-patok Európa Kupáját: 1977-ben Olomoucban (Csehszlo-vákia), 1980-ban Bratisla-vában, 1982-ben Celjében(Jugoszlávia) és 1983-banPlankstadtban (NSZK)
Albert Erzsébet – tekeA háromszoros ifi és ti-zennégyszeres felnőtt or-szágos bajnok Albert Erzsé-bet már 1971-ben ifjúságivilágbajnok lett, aztán 1973-ban a román válogatottal azifjúsági Európa-bajnokságonkét arany- és egy bronzér-met, 1974-ben a felnőtt vi-lágbajnokságon egy bronz-és egy ezüstérmet szerzett.1980-ban a felnőtt vb-n elsőhelyen végzett csapatban.1977-ben a csehszlovákiaiOlomoucban, 1980-ban Po-zsonyban, 1982-ben a ju-

goszláviai Celjében, majd1983-ban a németországiHeidelbergben Bajnokcsa-patok Európa Kupáját nyerta Marosvásárhelyi Voințával.
Ilie Hossu – tekeIlie Hossu (Elektromaros)1980-ban a férfi csapat tag-jaként Neptunon nyert vb-címet, de 1977-ban ifjúságiEurópa-bajnok lett románszínekben, az egyetlen or-szágos bajnoki címet azElektromarossal 1982-benszerezte meg, azon évben acsapattal a Világ Kupát ismagukénak tudhatták.
Gombos Attila és Csaba –
keleti hacművészetA sport érdemes mesterecímmel rendelkező GombosAttila (Maforce SK) wu-shuvilágbajnok (1995) és kem-po világbajnok (2003), két-szeres wu-shu Európa-baj-nok volt (1998 és 2002),emellett többek közt Mes-terek Világkupáján (2002 és2003) és kick-box Világku-pán (2001) is aranyérmetszerzett. Ha azt is számításbavesszük, hogy Attila 13-szo-ros wu-shu országos bajnok,6-szoros kick-box országosbajnok, K1 Local Combat or-szágos bajnok (2004) is volt– hogy csak a legfontosab-bakat említsük –, joggal ki-jelenthetjük, hogy ő Marosmegye talán minden időklegtöbb érmet szerzett spor-tolója. Jó eredményeinek kö-szönhetően 1995-ben, 1998-ban, 2003-ban és 2005-benvolt Marosvásárhely legjobbsportolója.Attila bátyja, Csaba (Ma-force SK) is wu-shu vb-címetnyert 1995-ben és 1997-ben, emellett háromszoros

Ők (is) városunk büszkeségei!
Mint ismeretes, a Víkendtelep November 7 és a Kár-
pátok sétánya felőli bejáratánál, a polgármesteri hi-
vatal jóvoltából már évek óta dicsőségtábla áll azon
sportolók névsorával, akik eddig marosvásárhelyi
klubok színeiben világbajnoki címet szereztek olim-
piai és nem olimpiai sportágakban.
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Európa-bajnok (1992, 1994és 2000) és 13-szoros wu-shu országos bajnok.
Traian Rus – keleti 
harcművészetA Rendőr Akadémia vég-zettje, a marosvásárhelyi 39éves Traian Rus (MaforceSK és Maros SK) hétszeresromán bajnok wu-shu - san-da, wu-shu - qingda, kempoés kick-box változatában(2003, 2005, 2006, 2007,2008), ötszörös világbajnokkempóban (2003 Bukarest,2005 Genova, 2007 Buda-pest és 2008 Portugália),emellett háromszoros kem-po világbajnoki második(2003 Bukarest, 2005 Ge-nova, 2008 Portugália), wu-shu Világ Kupa-győztes(2009 Budapest) és kétsze-res kempo Európa-bajnok(2004 Németország).
Mátyus Ervin – 
keleti harcművészetMátyus Ervin ötszöröskempo világbajnoki címei-nek köszönhetően lett 2009-ben, 2010-ben és 2011-benis Maros megye legjobbsportolója – habár ezüstötés bronzot is nyert világbaj-nokságon –, emellett többalkalommal lett országosbajnok. Mondanom sem kell,

hogy Ervint, akár a fent em-lített elődjeit egykoron Hor-váth Attila érdemes edző ké-szítette fel, aki Maros megyeminden idők legsikeresebbedzője.
Poczó Zoltán – keleti
harcművészetA szintén helyi, 39 évesPoczó Zoltán 2014-ben nyerta WKF (World KickboxingFederation) Prágában meg-rendezett világbajnokságán,a távol-keleti harcművésze-tek egyik változatában, thaibokszban nyert aranyérmet.Poczó is Horváth Attila ed-zőtől, továbbá Gombos Attilaés Csaba egykori wu-shu-világbajnokoktól sajátítottael a távol-keleti harcművé-szetek tudományát.
Papp Csaba – 
keleti harcművészetPapp Csaba (szintén Hor-váth-tanítvány) 2003-ban abukaresti kempo vb-on light-contact és full-contact harc-nemben a 16-18 évesek ka-tegóriájában lett világbajnok.
Cristina Tătar és Paul
Moldovan – latin táncokA marosvásárhelyi tán-cospár latin amerikai tán-cokban nyertek vb-címet

(2012 Kína, ifjúsági korcso-port, 2013 U21-es és 2014U21-es korcsoport, mind-kettő Spanyolország).Amúgy ők 13-szoros románbajnokok, de mintegy 100érmet szereztek az eddigiversenyek alkalmával.
Varó Norbert – lábteniszA 19 éves Varó Norberttöbbszörös országos bajnok

és Román Kupa-győztes,zsenge kora ellenére immárhatszoros világbajnoknak ésnégyszeres Európa-bajnok-nak vallhatja magát. 2016-ban Nicosiában két vb-címetszerzett csapattársaival ve-gyes párosban és vegyes hár-masban, de két évvel ezelőttszintén Ciprusban szervez-ték a világbajnokságot, ame-lyen a marosvásárhelyi láb-teniszező az ifjúsági, U21-

es korosztályban négy vi-lágbajnoki címet szerzettegyéniben, párosban, hár-masban és vegyes hármas-ban. Ő Marosvásárhely egyiklegígéretesebb sportolója.A víkendtelepi dicsőség-tábla egyetlen „apró” hibája,hogy Ilie Hossu nem model-lezésben, hanem tekébennyert világbajnoki címet...
Czimbalmos 
Ferenc Attila



\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |

Egy amerikai futballsztár késő éjszaka vad vitába bonyolódik barátnőjével egy szálloda liftjében. Mire a lift a földszintre ér, a nő eszmé-
letlenül fekszik a padlón, arccal lefelé. Mindez pár óra elteltével futótűzként terjed a világhálón és a világ bármely pontján olvasható.
De hogyan szerzünk tudomást minderről, az esettel szinte azonos időben?„Hír az, amit valaki el akartitkolni – minden más csakreklám” – szól a híres mon-dás Robert Maxwell brit saj-tómágnás tollából, amely amédia egyik legfontosabbtörvénye. Ezen megfogal-mazás értelmében a Los An-geles-i székhelyű tmz.comaz online újságírás egyikcsúcsintézménye, amelynekműködése nem sokban térel egy kémszervezet min-dennapi munkájától, hiszenmeglehetősen kegyetlen ésőszinte módon közelíti mega sztártokról szóló híreket. A fent említett esetben aszálloda biztonsági őre te-lefonjával rögzítette a liftbenelhelyezett biztonsági ka-mera felvételét, s közbentárcsázta is a TMZ szerkesz-tőséget, a hasonló tippekrefenntartott infóvonalon,amelyre naponta több százhívás érkezik be hasonló cí-mekkel, mint „információkGeorge Clooney esküvőjéről”vagy „Chris Brown bántal-mazta Rihannát”. A weboldalmindezekért az infókért fi-zet, a hír érdekeltségénekfüggvényében néha többezer dollárt is, mindezt úgy,hogy a hírvivők kilétére nemderül fény. Az említett biz-tonsági őrnek például 15ezer dollárt fizettek és bára hír nyilvánosságra kerü-lése után a szálloda ellenvizsgálat indult, nem tudtákbeazonosítani.Amikor a videó felkerülta TMZ oldalára, a sztárügyvédje közleményt adott

ki és arra kérte a rajongókat,hogy ne ítéljenek elhamar-kodottan, így az amerikaifutball-liga sem tett külö-nösebb erőfeszítést az ügytisztázása érdekében. Ezérta TMZ nyilvánosságra hozottegy második felvételt is,amelyen látható, hogyanvágja fejbe a férfi a nőt aliftben. A felvétel után özön-leni kezdtek a kérdések,hogy a hatóságok ezt hogy-hogy nem tudták megsze-rezni, mire a válasz, hogynem használnak megbízha-tatlan forrásokat. A felvételazonban valódinak bizo-nyult, a játékost pedig fel-függesztették határozatlanidőre.Sok más ilyen kis törté-netet nyilvánosságra hozottmég a TMZ az évek során,2006-ban ők publikáltál MelGibson részeg ámokfutását,amikor antiszemita szitko-

kat szórt, 2009-ben pedigők közölték elsőként MichaelJackson halálhírét.
De honnan a sok infó?Hogy milyen módszerek-kel szerzi be a TMZ ezeketaz információkat? Egyrésztszéles körű informátori há-lózatot építettek ki azok kö-rében, akik foglalkozásukrévén átjuthatnak a sztárokbiztonsági falai mögé. Az in-formátorok között ugyanúgymegtalálhatóak ügyvédek,mint takarítónők vagy li-muzinszolgáltató cégek so-főrjei. Utóbbi esetében nem-csak listával és képekkel lát-ják el a honlapot, de még atervezett útvonalat és az ál-taluk használt autó rend-számát is átadják. Az újsá-gíró szó nélkül átad egypénzzel teli borítékot a so-főrnek, aki cserébe átadja

kliensei listáját. Akárcsak arepülőtársaságok alkalma-zottainál, akik átadják azutaslistát, hogy a paparaz-zóik ott lehessenek az in-dulás vagy az érkezés idő-pontjában. Nem arról vanszó tehát, hogy egy fotóstöbb órát eltölt egy kép ked-véért a reptéren, hogy háthaszerencséje lesz, hanemkonkrétan tudja a biztosidőpontot.Bár a források anyagi dí-jazását az újságírók szerve-zete határozottan elítéli, aTMZ álláspontja szerint sem-mi gond nincs az információkmegvásárlásával, hiszen attólmég hiteles marad.A TMZ azonban a sokpletyka, magánéleti ügyekmellett olyan sztorikat isközöl, amelyekre egy magátkomolynak tartó híroldal isbüszke lenne. 2012-ben pél-dául ők publikálták azt a vi-

deót, amelyen négy amerikaitengerészgyalogos láthatóAfganisztánban, amint halotthelyi lázadók holttestérevizelnek. A felvételek nyo-mán bűnügyi nyomozás in-dult, a tengerészgyalogoso-kat pedig börtönbüntetésreítélték.A weboldal működésesokkal inkább hasonlít a CIAtevékenységére, semmintegy hírszerkesztőségre. Egyátlagos fotósnak akár többforrása is lehet: egy az utas-felvételnél, egy a csomag-rakodók között, egy a gépenés egy a reptér étteremben.A TMZ hírszerkesztője,Harvey Levin 2014-ben azév digitális főszerkesztőjé-nek választották, rajongóiszerint ő a nagy igazmondó,aki azokat a dolgokat hozzanyilvánosságra, amit másokel akarnak titkolni. 
Timár Tímea

Besúgók paradicsoma, avagy az újságírás jövője?

Szeret iszogatni fürdés közben? Itt a zuhanysör!
Kifejezetten zuhany-
zás közben kell el-
kortyolni a Shower-
Beert, de ha útköz-
ben meggondolnánk
magunkat, hajkon-
dicionálóként is fel-
használhatjuk.A svéd PangPangsörfőzde úgy döntött,hogy optimalizálja azuhany alatti sörözésélményét, és kifejlesz-tette a ShowerBeert,a fürdés közben ihatósört. A sörnek citrusos,gyógynövényes és kis-sé szappanos íze van.A sört apró üvegekbenárulják, néhány kortyalatt végezhetünk isvele, de figyeljünk,

hogy el ne csússzunka szappanon, ugyanis10% alkoholt tartal-maz.Ám ez még nemminden: a fejlesztőkúgy tervezték meg areceptet, hogy hajkon-dicionálóként is hasz-nálható legyen, ígyazokra is gondoltak,akik ahelyett, hogy jólakarják érezni magu-kat, inkább jól akarnakkinézni. A ShowerBeerelső néhány tétele egyperc alatt elfogyott, je-lenleg a második pakkvan gyártósoron. A zu-hanysör egyelőre csakkülföldön kapható –írja a Mashable.
Forrás: hvg.hu
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