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Megoldódik-e a Jégcsarnok
helyzete Marosvásárhelyen?  A 2008-ben elkezdett marosvásárhelyi Jégcsarnokkörüli huzavona a vége felé közeledik, miután aMaros Hockey Klub vezetőségének többszörikérésére válaszolt a Sportminisztérium. Ezzelkapcsolatosan dr. Pokorny László megyei tanácsos,a klub elnöke nyilatkozott a Központnak.
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Egy kalotaszegi vár romjai   A Kolozs megyei Sebesvár Bánffyhunyadtól ti-zennégy kilométerre északnyugatra, a Sebes-Körös bal partján fekszik. Egykori földvára ró-mai castrum helyén állott, a népvándorlás ko-rában elpusztult. Ennek helyén épült fel kőváraa tatárjárás után, amely uradalmának központihelye után a Hunyad nevet is viselte. A XV.században bővítették. 
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Új sorozat, XI. évfolyam // 7. szám  // 2017. február 16–22. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Itt az applikáció, 
amivel ismerkedhetsz 
Marosvásárhelyen 

Új alkalmazást fejlesztett egy marosvásárhelyiinformatikus, amelyet a hétvégén mutatnakbe a nagyközönség számára. A Singlle nevetviselő applikáció célja, hogy egy helyiségenbelül megkönnyítse az ismerkedést, és szor-galmazza az azt követő interakciót. 
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Hogy nézne ki egy Románia
által rendezett olimpia?  

► Az olimpiai játékok latin jelmondata, a„Citius, Altius, Fortius” helyett a jelmondat ezvolna: „Alta intrebare”. ►Az olimpia hivataloskabalája egy ötcsicsű, Romulust és Remustszoptató dák anyafarkas lenne, piros-sárga-kék farokkal 

8. old. // HUMOR

Részükről a néma csend    Minthaországban élünk. Nem kell nagyon meg-erőltetnünk magunkat, hogy iménti állításunkatpéldákkal is alátámasszuk. Olyan minden,mintha: mintha jogállamban élnénk, minthaesélyegyenlőség lenne, mintha demokrácialenne. Mintha gazdasági fellendülés lenne,mintha jólét lenne. Mintha a korrupcióellenesküzdelmet a korrupció felszámolása, vagy leg-alább visszaszorítása miatt folytatnák. Minthaa nemzetiségi kérdés megoldott lenne. Minthaaz erdélyi magyarságnak igazi érdekvédelmiés közképviseleti szervezete lenne. 
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„A legjobb romántanár az utca”

Az elemi osztályokban már több éve nem anyanyelvként tanulják a románt a ma-
gyar gyerekek, ám az 5-8. osztályosok számára csak jövő tanévtől változik a tan-
terv, illetve a -könyv. Az ütemterv szerint március elején már ki is hirdetik a
tanterveket, és iskolakezdésig elkészül a tankönyv. Az alternatív tervről, annak
következményeiről, a módszertan hiányáról Bunda Erzsébet, 46 éve tanító román
szakos tanárnőt kérdeztük.
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KOS: Lehet, hogy nagyon békésen telnek a nap-jai, de attól még, hogy nem kerül konfliktusba,nem jelenti azt, hogy lazsálhat is. A csillagokheti állása lehetőséget kínál arra önnek, hogymegvalósítsa az álmát.
BIKA: A napokban érezheti, hogy ön mellé pár-tolt a szerencse, és a vártnál jobban alakulhat-nak egyes dolgai, különösen azok, amelyekrőlmár le is mondott. Sőt, még új barátságokat ésismeretségeket is köthet, amelyek szintén segí-tik az előrejutásban. 
IKREK: Be kell látnia, hogy túl van terhelve ésmár így is minden napot nyűgként él meg. Hanem akar összeroppanni a terhek súlya alatt,sürgősen meg kellene tőlük szabadulnia és tö-rekednie arra, hogy mások ne pakolhassák megújra.
RÁK: A napokban tele lesz energiával, úgy érzimajd, mint akit egyenesen feltöltöttek. Hirte-lenjében azt se fogja tudni, hová legyen ennyiplusz energiától. Találnia kellene valamilyenplusz elfoglaltságot, amibe beleölheti a felesle-ges energiát.
OROSZLÁN: Nagyon sok múlhat a héten azon,hogy ön hogy áll egyes dolgokhoz. Lesznek olyanügyei, amelyeket könnyedén megoldhatna. Deön valamiért makacskodni fog, márpedig azzala magatartással csak tovább nehezítheti a hely-zetét.
SZŰZ: Nem jellemző önre és a héten mégis ki-fejezetten érzékeny lesz, hangulata pedig ször-nyen szélsőségessé válik. Főleg a hét elején érez-heti ezt a hullámvasutazást, és sem az érzelmeit,sem a dolgait nem lesz képes irányítani.
MÉRLEG: Ez a hét mondhatni fel fogja rázni atéli álmából. Nem csak, hogy szép lassan ener-gikusabbá válik, de már talán neki is állt az öt-letelésnek, hogy merre, hogyan tovább, és mibevágja a fejszéjét.
SKORPIÓ: Egy kicsit úgy érzi magát, mint akimeg van őrülve. Nyugtalan és nem találja a he-lyét. Minden nehezére esik, ráadásul viták, fél-reértések és különböző bosszúságok csak méginkább rátesznek a hangulatára.
NYILAS: Hiába szeretne pihenni, a csillagoknem hagyják. Örökösen motiválják vagy még in-kább feladatokat küldenek önnek, hogy moz-gásban tartsák és cselekvésre ösztökéljék. Mel-lette ráadásul igencsak ingatag a hangulata.
BAK: A csillagoknak köszönhetően eredmé-nyes, de zsúfolt napok elé néz. Mindenáron ra-gaszkodik a bevált módszerekhez, a napi rutin-jaihoz, de talán ideje volna ezen változtatnia amaximális siker érdekében.
VÍZÖNTŐ: A hét eleje nyugalmasnak indul, dea hét közepétől gyülekezni kezdenek a vihar-felhők. Olyan dolgokkal kell szembenéznie, amikelől nem menekülhet tovább, de főként az anyagihelyzetével kell valamit kezdenie.
HALAK: Mindegy milyen az időjárás, az ön ked-vét semmi sem veheti el. Hiába a morcos em-berek, ön akkor is vidám és élettel teli, fénnyelés pozitivitással tölti meg a környezetét.
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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 .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

\ 2. \ |  NAPTÁR |

Rendkívüli 
zongoraestRendkívüli zongoraestrevárják a klasszikus zenekedvelőit február 16-án,csütörtökön este 7 órakora Kultúrpalota nagytermé-be. Fellép Alekszej Nabjulinorosz zongoraművész. Mű-soron: Schumann-, C. De-bussy-, A. Szkrjabin-művek.A zongoraestre a 18-as szá-mú bérletek érvényesek.
Jótékonysági rendezvényFebruár 18-án 18 órátóla Kultúrpalotában az Együtta Rákos GyermekekértEgyesület zenés előadástszervez a Maros Megyei Ta-náccsal és a NépművészetiIskolával közösen. A OneUp show jótékonysági mű-

sort a rákos gyermekek vi-lágnapjának tiszteletére ad-ják elő. A műsorban lesznéptánc, népdal, népies stí-lusú előadások, de könny-űzene és meglepetések is.A bevételt a szervezet a rá-kos gyermekek támogatá-sára fordítja.
Lehet jelentkezni 
a méhészek báljára A Maros Megyei Méhé-szek Egyesülete március 4-én 16 órai kezdettel tartjaa hagyományos bálját a ma-rosvásárhelyi Víkendtele-pen, a polgármesteri hivatalvendégházában. Jelentkez-ni, feliratkozni az egyesületszékhelyein, a méhészüz-letekben lehet február 28-ig.

Mogács Dániel 
Marosvásárhelyen Mogács Dániel, a magyar-országi Dumaszínház sztár-ja április hatodikán Maros-vásárhelyen tart előadást aJazz and Blues Klubban.Jegyeket elővételben febru-ár 14-től lehet vásárolni aSörházban.
Önkénteseket toboroznak A Maros Megyei Katasz -trófaelhárító Felügyelőség16–65 év közötti önkénte-seket toboroz. Az érdeklő-dők ettől a héttől kezdődőenmárcius 3-áig adhatják lejelentkezési dossziéikat afelügyelőség marosvásár-helyi Horea utcai székhe-lyén. A jövendő önkéntesekfelkészítésen vesznek részt,ezt követően pedig a fel-ügyelőség különböző beve-tésein, az elsősegélynyúj-tásban, humanitárius akci-ókon, illetve a megelőző jel-legű tevékenységekbennyújthatnak segítséget. Bő-vebb tájékoztatás a felügye-lőség www.isumures.ro hon-lapján található.
Kirándulás BálványosraAz Erdélyi Magyar Bal-oldal kirándulást szervezfebruár 25-én, szombatonBálványosfürdőre, a disz-nótoros fesztiválra. Érdek-lődni és feliratkozni a szer-vezet Dózsa György u. 9szám alatti székhelyen ( I.emelet, 0744- 928-299-estelefonszám) hétfőtől pén-tekig 9 -11óra között lehet. 
Még lehet jelentkezni a
latintánc- tanfolyamokraA marosvásárhelyi And-rás Lóránt Társulat elindí-totta latintánc-tanfolyamaita társulat Brăila utca 10.szám (régi zsinagóga épü-lete) alatti székhelyén. Tan-gót Deák Orsolya és DabócziDávid, flamencót AndrásLóránt, kontaktot DabócziDávid tanít. Jelentkezni atovábbiakban is lehet a0721-968-253-as telefon-számon vagy e-mailben az
andraslorantcompany@gmail.comcímen.

KÁR KIHAGYNI |



Minthaországban élünk.Nem kell nagyon meg-erőltetnünk magunkat,hogy iménti állításunkatpéldákkal is alátámasz-szuk. Olyan minden, mint-ha: mintha jogállambanélnénk, mintha esély-egyenlőség lenne, minthademokrácia lenne. Minthagazdasági fellendülés lenne, mintha jólét lenne. Minthaa korrupcióellenes küzdelmet a korrupció felszámolása,vagy legalább visszaszorítása miatt folytatnák. Minthaa nemzetiségi kérdés megoldott lenne. Mintha az erdélyimagyarságnak igazi érdekvédelmi és közképviseletiszervezete lenne. Már megint mi bajom az érdekvédelmi szervezettel? -kérdezhetné bárki. Nekem az égvilágon semmi, azon kívül,hogy szerintem, akárcsak a viccben, olyan állat nem létezik.Merthogy az RMDSZ-t, amely megalakulása óta ebben aszerepben tetszeleg, legalábbis ezt próbálja elhitetni ön-magáról, mindennek lehet nevezni, csak közképviseleti ésérdekvédelmi szervezetnek nem. Hogy inkább minek, aztle se írom... Mindezt a vásárhelyi római katolikus iskolakörüli legutóbbi történések mondatják velem.  Marosvásárhely már rég nem frontváros, amineksokan tartották. Az erdélyi magyarság jogérvényesítésiküzdelmeinek szempontjából nevezték annak valamikor.Az azóta történtek alapján be kell ismernünk: Vásárhelyelesett. És ebben megkerülhetetlen szerepet játszottaz érdekvédelem, amely vagy túl sokat hitt önmagáról,s túl magasra állította a mércét, amit aztán rendrelevert, vagy - más lehetőség nincs! - különböző, általunkcsak sejthető okokból, ilyen-olyan, olykor gyanús ter-mészetű megfontolásokból a döntő pillanatokban mindigmeghátrált. Azaz, a „klasszikussal” szólva, mert kicsi lenni. Ami,bárhonnan is nézzük, felér egy árulással. Próbáljuk fel-sorolni kudarcaink sorát: például a választási kampányokelőtt, alatt elhangzott szoborállítási ígéretek közül -Sütő- és Bethlen Gábor-szobor, Bodor-kút - melyik va-lósult meg? Hol vannak a kétnyelvű utcanévtáblák? Lé-pett-e előbbre a MOGYE önálló magyar tagozatánakügye? És végül kudarcaink sorában az utolsó, a vásárhelyirómai katolikus iskola „közképviseletileg és érdekvé-delmileg” elbaltázott ügye. Ez utóbbit nyugodtan tekinthetjük egyfajta állatorvosilónak, amelyen kimutatható érdekérvényesítési küz-delmünk, vagy amit annak nevezünk minden nyavalyája...Ebben az ügyben, ha jól meggondoljuk, minden érintettsáros - a városvezetés, a városi képviselőtestület, azegyházi illetékesek, bizonyos fokig még az érintettiskolai oktatók is -, kivéve a tanulókat... Az RMDSZ-t sem hagyhatjuk ki a sorból, hisz vagyunknéhányan, akik emlékszünk még arra, hogy amikorkampánycélra megfelelt, ott szónokolt maga KelemenHunor is a vár előtti téren, hogy aszongya nem hagyjákaz iskolát... Aztán amint lejárt a választás, részükrőlnéma csend. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Részükről a néma csend   „A legjobb romántanár az utca”
Az elemi osztályokban már több éve nem anyanyelvként tanulják a románt a ma-
gyar gyerekek, ám az 5-8. osztályosok számára csak jövő tanévtől változik a tan-
terv, illetve a -könyv. Hétfőn zárult le az erre vonatkozó közvita, amely során  a
beérkezett javaslatokat a szaktárca átküldi a munkacsoportoknak. Az ütemterv
szerint március elején már ki is hirdetik a tanterveket jóváhagyó minisztériumi
rendeletet a Hivatalos Közlönyben.
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Az alternatív tervet üd-vözlik a román szakos ta-nárok, a diák- és a pedagó-gusszövetség is, ám legin-kább az oktatóknak vannakfenntartásaik a tankönyvvel,és főleg a hiányzó módszer-tannal kapcsolatosan. Bunda Erzsébet maros-vásárhelyi pedagógus közelfél évszázada tanítja románnyelvre a magyar anyanyel-vű gyerekeket. Az EurópaGimnáziumból ment nyug-díjba, ahonnan aztán a ta-nítóképzőbe hívták visszapedagógusnak. A tanárnőörül az általános iskolásokszámára előírt tantervmó-dosításnak,  de mivel a pe-dagógusok nem tanuljákmeg a tanítóképzőkben, semaz egyetemen annak mód-szertanát, hogyan kell nemanyanyelvként oktatni a di-ákok számára a román nyel-vet, attól tart: az elfogadásrakerülő tantervvel nem tudmajd minden tanár meg-birkózni.
A pedagógusok 
képzésével kellene 
indítaniBunda Erzsébet jelenlega marosvásárhelyi tanító-képző főiskolán tanít, tehátközelről látja, hogy mód-szertan, de hozzáférhetőkönyvészet sincs a pedagó-gusok felkészítésére. „A ta-nítónők és óvónők verseny-vizsgájában szerepel a nem-zeti kisebbségekhez tartozóromán nyelvtan program,amelynek a bibliográfiájaegyrészt hatalmas, másrészt

nem hozzáférhető könyvek-ből áll. Ugyanakkor egyetlenmódszertani tankönyv sincs,amely a magyar anyanyelvűdiákok számára tanítandóromán nyelv metodológiájátírná le. Így nem tudom, mi-ként birkóznak meg a ro-mán szakos tanárok az újtananyaggal” – fejtette kiaggodalmát lapunknak apedagógus.
Magyar anyanyelvű 
tanároknak kellene
megírni a tankönyvetA szaktárca szerint már-cius elején fogadják el a tan-tervet, és szeptemberre márkészen kell legyenek a tan-könyvek. Ez rövid idő, deBunda tanárnő szerint meg-oldható, a lényeg viszontaz, hogy egy helyes tan-könyv összeállításához na-gyon jó román szakos, ámmagyar anyanyelvű, tapasz-talt tanárok szükségesek.
Már óvodától…A megszólaltatott tanárnőúgy véli, elengedhetetlen,hogy már óvodától kiemeltfigyelmet szenteljen az óvo-nő és a szülő egyaránt, hogyténylegesen megtartsák aromán nyelvű tevékenysé-geket. Azt követően előké-szítő, valamint első osztály-ban is beszélni kell tanítania diákokat. „A jelenleg hasz-nálatos, magyar anyanyelvűelemisek számára íródottromán tankönyv megfelelő,ám ott is találtam archaikusszavakat, nyelvjárásokat.

Ezeket teljes mértékben kikellene gyomlálni az 1-4.osztályos diákok könyvéből,mert nehezíti a szövegér-tést, másrészt teljesen fö-lösleges ezzel terhelni őket”– véli a 46 év régiséggelrendelkező tanárnő.
Vizsgacentrikus diákokKözismert, hogy az álta-lános iskolás diákok legin-kább a román nyelv tanu-lásával küszködnek. BundaErzsébet szerint nemcsaka tantervvel és a tanárokkalvan a gond, hanem azzal is,hogy a gyerekek nem járnaknyitott füllel-szemmel azutcán, emiatt számos olyanmagyar gyerek van, aki nemismeri még az élelmiszerekromán nevét sem. „Vásár-helyen egyre több magyargyerek nem tud románul,ami érthetetlen, mert aztszoktam mondani, hogy alegjobb romántanár az utca,és kár, hogy a diákok a ve-gyes lakosság adta lehető-séget nem fordítják a magukjavára” – vélekedik. Hozzá-tette, hogy az érdeklődés-hiány is jellemző rájuk, hi-szen vizsgacentrikusak:nem nyelvtanulásra vannakbeállítva, hanem, hogy si-kerüljön a bejutásuk a ki-szemelt líceumba. 
Mi a pedagógus 
felelőssége?A tanárnő szerint a lehetőlegtöbbet kell beszéltetni adiákokat, nem elég megol-datni a feladatokat a mun-

kafüzetben. A másik prob-léma, hogy leggyakrabbanírásban értékelik a tanul-takat, kevés a szóbeli érté-kelés, de az anyag három-negyedét ki kellene seperni,mert fölösleges. Bunda ta-nárnő szerint nem ördögtőlvaló a televízióból nyelvettanulni sem, szorgalmazzaa román nyelvű csatornákkövetését. „Úgy gondolom,hogy meg lehet szerettetni

a diákokkal a román nyelvet,hiszen nem csak a tantervmilyensége számít, hanema tanár személyisége is so-kat segít, főleg, ha okosanválogat a tanterv és a -könyvkínálta lehetőségek közül.Ugyanakkor emberközelivékell tenni az irodalmi szö-vegeket, hogy megjöjjön akedvük azok elolvasásához”– vélelmezi Bunda Erzsébet. 
Pál Piroska
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Tárlat Marosvásárhelyen: Szellemi ajándék a
reformáció emlékére 
Amint már megszokhatta a marosvásárhelyi kultúraigénylő közönség, a Bolyai-
téri unitárius egyházközség tanácstermében tárlatok, kiállítások kapnak helyet,
események, rendezvények, előadások lelnek otthonra. Február folyamán dr.
Ábrám Zoltán fényképkiállítása tekinthető meg, amit a reformáció 500-ik évfor-
dulójára, annak emlékre hozott létre. A tárlat mellett egy kiadvány is született,
amely Az ige testté lett cím alatt látott nyomdafestéket. A fotók készítőjét, a kis
kiadvány szerkesztőjét arról faggattuk, hogy milyen indíttatásból valósította eze-
ket meg, készült-e tudatosan erre és lesz-e más helyeken is bemutató. 

Ábrám Zoltántól megtud-tuk, hogy már diákkorában,még 1989 előtt megörökí-tett sokszor egy-egy elha-gyott, pusztulófélben levőműemléket. „Tudatosan, fi-atalkori lelkesedéssel fo-tóztam le műemlékeket,mert akkor olyan korbanéltünk, amikor azt sem tud-tuk, hogy az, ami még mamegvan, holnap lesz-e még.Volt egyfajta tudatosság so-kunkban, hogy legalább va-lamit megőrizzünk. Úgyahogy a temetőt megőriz-tük, a régi síremlékeket,adott helyzetben megőriz-hettük, tegyük fel, a kere-lőszentpáli kastély képét,amely a 89-es változás utánellentmondásos módon el-pusztult és sajnos több ilyenpéldát is tudunk mondani.Szentegyházán a vashámort,ami 89 előtt még működött,már 90-ben szétszedték, te-

hát még a változás után isilyen látványos dolgok tör-téntek, nem beszélve arról,hogy az „aranykorszakban”az emlékek leépítése, pusz-títása előre megfontolt szán-dékkal történt" – vélekedikÁbrám Zoltán. 
A reformáció előtérbe
helyezte az anyanyelv
használatátÁbrám kiállítása 40 képettartalmaz, amely szubjektívmódon vezeti végig a láto-gatót az erdélyi reformátuséleten.  „Ami a kiállítást il-leti, ez az esztendő az 500éves reformációnak az em-lékéve, és lévén, hogy azemberek jelentős többségevallásos vagy a valláshozvalamilyen módon kötődik,ezért úgy gondoltam – öku-menikus szellemben gon-dolkodva –, hogy mindany-

nyiunk életében jót tesz egykis reformáció, akár a val-lásról, akár az egyén szint-jéről van szó. Ahogy a ter-mészet is évről-évre ta -vasszal megújul, ugyanúgynekünk is szükségünk vanmegújulásra, hogy jobbaklegyünk, hogy más, új kihí-vásoknak eleget tegyünk. Areformáció új szellemet ho-zott a közösségekre nézveis, hiszen Erdélyben azanyanyelvhasználatát, a sa-ját kultúrának a megélésétfokozottabban előtérbe he-lyezte. A reformációnak na-gyon sokat köszönhet azerdélyi magyarság is. Ezt akört egy kicsit a mai napraleszűkítve  – én pap szülőkgyermeke vagyok, édes-apám nyugdíjas lelkész,anyai nagyapám is lelkészvolt – ilyen indíttatásbólúgy véltem, hogy számomrais kihívás ez az esztendő,

és ezért gondoltam arra,hogy először egy fénykép-kiállítást állítok össze, majdegy kis füzetet is kiadtam"– mondta el lapunknak azötletgazda.A kiadvány borítólapjánegy felvétel látható a Pro-testáns Teológiai Intézetszószékéről, abból az elgon-dolásból, hogy Kolozsvárona lelkészképző intézet szó-széke az, amellyel nagyonsokszor szembenéztek a le-endő lelkészek és nagyonsokszor előtte prédikáltak.A borítóoldal bezáró felvé-tele egy egységes szimbó-lum a Gordon-tetői Megvál-tó Krisztus, hiszen Ő az, akia keresztyén vallásokategyesíti. A kötet erdélyitemplomokat, parókiákat,egyházi tárgyakat és motí-vumokat hitbeli és nemzetiértékeket tár elénk. A ke-resztelőtől a temetőig követia református lelket. 
„Ökumenikus szellemben
állítok emléket a refor-
mációnak”„Ökumenikus szellembena reformációnak szeretnékemléket állítani, mind a fo-tókiállításon, mind a kötet-ben. A fotók a reformátusélethez kötődő jelképek, egyszubjektív válogatás az énlátószögemből. A válogatásabból ered, hogy honnanvolt nekem felvételem, tu-

datosan még ezen itt-ott iga-zítottam, és nyilván a fény-képeken felelevenednekolyan helyszínek is, ame-lyekhez személyesen is kö-tődöm. A református egy-házat 40 vagy 110 képpelbemutatni nem lehet, viszontegy megfelelő szellemi vo-nalat követve próbáltamhangsúlyozni, hogy a nem-zeti értékek és a reformációelválaszthatatlanok. A kom-munizmus idején nem le-hetett az iskolákban meg-emlékezni például március15-ről, de a templomokbanigen. A templom nagy mér-tékben felvállalta a kultúrát,de manapság is sok eseményott zajlik” – állítja a szerző. Ábrám Zoltán szeretnéezt a kiállítást még néhányhelyre elvinni. „Bár a tárlata reformációról szól, öku-menikus szellemben próbá-lom bemutatni Erdélyben,de Magyarországon is. Er-délyben azért – bizonyosproblémákat nem említve– elég ökumenikus légkörlétezik, szemben olyan gon-dokkal, amik a világban van-nak, például a síiták és szun-niták között. A másik, amirőlitt szót ejtenék az, hogy énezt a kiállítást és könyvet isbelső indíttatásból, egyfajtaszellemi ajándékként hoz-tam létre saját anyagi hoz-zájárulásommal" – mondtamég el Ábrám Zoltán. 
Nemes Gyula
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A projektet február 18-ána marosvásárhelyi RotaractClub Téka által szervezettbuli részeként mutatják be.A szervezet célja, hogy a helyipályakezdő informatikusokatfelkarolják és ismertessékmunkájukat. „A helyi IT-techpiac egyre inkább fellendülőpályán van, főleg az IT-cé-geknek köszönhetően, akikszámos munkahelyet kínál-nak a fiataloknak.  Ez pozitívfejlemény, azonban a pálya-kezdők elsősorban a cégekszámára előállított végter-mékre koncentrálnak, kevésesetben adódik lehetőségük,hogy saját alkalmazást fej-lesszenek. E célból születettmeg az ötlet, hogy egy bulikeretén belül a fiatalok ki ispróbálhassák az új talál-

mányt, kapcsolatba kerülje-nek a fejlesztővel és szóra-kozzanak is” – véli az egye-sület sajtósa.Az alkalmazás kiötlője ésfejlesztője Szabó Zsomborinformatikus, aki 2008 ótafoglalkozik applikációk ké-szítésével, és eddig két tér-képes alkalmazást is készített.„2015 augusztusától kezdtemel dolgozni a #Near iOS app-on. Majd 2016 januárjábanez meg is jelent. Ebből hasz-náltam fel pár kódrészleteta Singlle-hez. Az alkalmazásiOS app-nak 2016. január vé-gén fogtam neki, és szeptem-ber 12-én jelent meg az AppleApp Store-on. Jelenleg a Singl-le alkalmazás Android ver-zióján dolgozom teljes gőzzel,és a bulira már Andorid ala-

pon is használható lesz. Óriásia konkurencia az ilyen jellegűalkalmazások terén, ennekellenére úgy gondolom, hogysikeres lesz a rendezvény” –nyilatkozta Szabó Zsombor.Az alkalmazás Bluetooth-tal működik, és a Facebookalapján segít beazonosítania velünk egy helyiségbentartózkodó személyeket, akikezáltal kapcsolatba is lép-hetnek egymással. Célja,hogy megkönnyítse az is-merkedést, és szorgalmazzaaz azt követő interakciót.A bemutató buli, amelyfebruár 18-án, szombaton,este 10 órától a Gokart-pá-lyán lesz, mindenki számáranyitott. 
P.P.

Agrárakadémia a fiatal gazdák itthon maradásáért
Egy újabb fejezet előtt áll a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) által szervezett Agrárakadémia, ugyanis február 25-én ne-
gyedik alkalommal nyitja meg kapuit egy újabb helyszínen, azon fiatalok körében, akik érdeklődést mutatnak a mezőgazdaság valamely
ágazata iránt. Az agrárakadémia lehetőségetteremt arra, hogy a mezőgazdaságiránt érdeklődő fiatalokat szakma-ilag jól felkészült szakemberek iga-zítsák el, illetve időben megkapjáka szükséges információkat, tájé-koztatásokat ahhoz, hogy lehető-ségük legyen fejleszteni saját gaz-daságukat.„A MIET-en belül többen is fog-lalkoznak mezőgazdasággal, vagydolgoznak ezen szakterület vala-mely ágazatában. Úgy gondoltuk,hozzájárulhatnánk ahhoz, hogyvonzóvá tegyük a vidéki környe-zetet, a mezőgazdálkodást a fiatalokkörében. A statisztikák ugyanis szo-morú képet mutatnak a hazai me-zőgazdaságról: a támogatásokbanrészesülő gazdák alig 20 százalékafiatalabb 40 évesnél” – meséli Bir-talan István, a MIET elnöke.
Hiánypótló  kezdeményezésAz első Agrárakadémia egy évvelezelőtt indult útjára, amely márelső alkalommal nagy sikernek ör-vendett, hiszen közel 80 érdeklődőtvonzott, ami jóval fölülmúlta a szer-vezők várakozását. Ezen pozitív in-díttatásból úgy döntöttek, hogyfolytatják és rendszeresen meg-szervezik a megye más és más tér-ségében. Az akadémia megrende-zése során mindig arra törekednek,hogy minél átfogóbb, színesebb,tartalmasabb programot állítsanakössze, ezzel is elérve, segítve minéltöbb fiatal gazdát, akik sok esetbennincs akihez forduljanak, ha el-akadnak elméleti vagy gyakorlati

szinten. Azóta eltelt egy év, a ta-pasztalatok alapján pedig elmond-ható, hogy nemcsak jó, hanem hasz-nos rendezvénysorozat állt össze,ugyanis egyre több az érdeklődőfiatal, és a szakmai eligazítás mellettaz Agrárakadémia egy olyan helylett, ahol a résztvevők kapcsolatotteremtenek a szakma „nagyjaival”,tapasztalatot cserélnek egymással,amit majd felhasználhatnak gaz-

daságukban.„Lehetőségek ugyanis vannak,hiszen az uniós mezőgazdasági tá-mogatások a fiataloknak kedveznek.Például a 2014-2020-as időszakravonatkozó Nemzeti VidékfejlesztésiProgram a fiatalítást, illetve a fia-taloknak új munkahelyek megte-remtését kívánja elősegíteni, a gaz-daság nagyságától függően 15.000eurótól egészen 50.000 euróig ter-

jedő térítésmentes támogatás által,melyet a 6.1. jelzésű intézkedésszabályoz” – mesélik a szervezők.Ugyanakkor a Mezőgazdasági ésIntervenciós Ügynökség (APIA) újtámogatási rendszere is leginkábba 40 évnél fiatalabb gazdálkodók-nak kedvez, akik 25 százalékkaltöbb területalapú támogatást kap-nak hektáronként. 
Pozitív jövőképAmint megtudtuk, a MIET hosszútávra tervez, hiszen tapasztalataikszerint nagy igény van az akadémi-ára. „Úgy tűnik, hogy hamarosan kiis nőjük Maros megyét, hiszen mára környező megyékből is érdeklőd-nek a rendezvény iránt.”További terveik között szerepel,hogy az előadások mellett nagyobbhangsúlyt fektetnek a gyakorlatirészre, a személyes sikertörténetekés eredmények bemutatására. A feb-ruár 25-én sorra kerülő IV. Agrár-akadémiát már ez alapján szervezik.Ezúttal két mintafarmra is elláto-gatnak. Míg a nap első felében a tej-hasznú szarvasmarhákat tenyésztőnyárádszentlászlói Tak Agrozoot Kft.,addig a nap második felében a hús-hasznú szarvasmarhákat tenyésztőcserefalvi Red Angus Farm Kft. Farm-ja tekinthető meg. A látogatást agöcsi Vector vendéglőben egy kö-tetlen beszélgetéssel zárják, melyenjelen lesz több mezőgazdasági szak-ember és intézményvezető, ezzel isigazolva azt, hogy a mezőgazdaság-nak van itthon jövője.

Timár TímeaItt az applikáció, amivel ismerkedhetsz Marosvásárhelyen
Új alkalmazást fejlesztett egy marosvásárhelyi informatikus, amelyet a hétvégén mutatnak be a nagyközönség
számára. A Singlle nevet viselő applikáció célja, hogy egy helyiségen belül megkönnyítse az ismerkedést, és
szorgalmazza az azt követő interakciót. 
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A Kolozs megyei Sebesvár Bánffyhunyadtól tizennégy
kilométerre  északnyugatra, a Sebes-Körös bal part-
ján fekszik. Egykori földvára római castrum helyén
állott, a népvándorlás korában elpusztult. Ennek he-
lyén épült fel kővára a tatárjárás után, amely uradal-
mának központi helye után a Hunyad nevet is viselte.
1317-ben Elefánthy Dezső foglalta el a Borsáktól a ki-
rály számára. 1399-től Mircea havasalföldi vajdáé,
majd 1408-ban újra az erdélyi vajdáké. A XV. század-
ban bővítették. 1660. május 22-én ide hozták a fenesi
csatában megsebesült II. Rákóczi Györgyöt, majd
innen vitték Váradra. 1709-ben az osztrákok lerom-
bolták, de az 1800-as években egy részét újra felépí-
tették. A várral szemben a patak túloldalán levő
hegytetőn római erőd maradványai láthatók. Ezen a
héten Kalotaszeg váráról írunk a Központ olvasói-
nak.

IV. Béla király parancsaAz erődítményt régen Hu-nyad várnak és Kalotaszegvárának is nevezték, Bánffy-hunyad, illetve Kalotaszegneve után. Római településhelyén álló egykori földváraa népvándorlás korában el-pusztult. A kőből épült királyi várataz 1241-1242-es tatárjárásután, nagy valószínűséggelIV. Béla király parancsáraemelték a Nagyvárad és Ko-lozsvár közti fontos keres-kedelmi és hadi út védel-mére.
A vár tekintélyes 
maradványaiA Sebes-patak és a Köröstalálkozásánál fekvő kisköz-ség közelében, a Körös balpartján, egy hegyorom te-tején találhatók a vár te-kintélyes maradványai.Az észak-dél irányú, sza-bálytalan alaprajzú, külső-tornyos vár déli végébenegy kör alakú, mintegy hu-szonöt méter magas toronyáll, beomlott tetővel.A torony falában két szin-ten részben még láthatók afödémet elválasztó geren-dafészkek nyomai és azemeletekre felvezető kőlép-cső maradványai.A várudvar északi részétés nyugati oldalait, valamint

az öregtorony keleti oldalánlevő kaput egy-egy félköralakú rondellával erősítettékmeg. 
A lakóépületek nyomai
ma már nem láthatókA nyolcvan méter hosszúés húsz méter széles erősségbejárata felvonóhíddal vé-delmezett kapu volt, melyegy hatalmas rondella ud-varára nyílt. A kapun belülgazdasági épületek is álltak.Az egykori hosszúkás vár-udvar két oldalán lehetteka lakóépületek, ám ezeknekmár a maradványai sem lát-hatók. Az első okleveles említéseszerint 1319-ben már azAnjou-házból származó Ká-roly Róbert egyik híve, aNyitra vármegyéből szár-mazó Elefánthy Dezső volta várnagya.Ma a vár déli oldalán egybetömött kút, a keletin akapu helye, egyes épületek,istállók, a déli kör alakú to-rony, a négyzetes öregto-rony, a rondellák és a tíz-tizenöt méter magas védő -falak romjai láthatók…
A várbirtokon 
aranybányák és arany-
mosó helyek is voltakA középkor további év-századaiban a Bánffy család

birtokolta a katonai szem-pontból egyre kevéssé fon-tos erősséget. A kitűnő fekvésű várhoz,amely egyben vámhely isvolt, birtokok, falvak, lege-lők, valamint Bánffyhunyadvárosa tartozott. Még arany-bányák és aranymosó he-lyek is voltak a várbirtoko-kon. 1483-ban Báthory Ist-ván országbíró ötszázaranyforintot fizetett csu-pán azért, hogy ezek hasz-nának fele egy évre az övélehessen.
Az erődítmény
a Kolozsvár felé vezető
út felett őrködöttA vár alatt fekvő helységa római határ, a limes fontoshelye volt. Ez a rómaiakáltal Resculumnak nevezetttelepülés, és az erődítményőrködött a Kolozsvár felévezető út felett. A római erődítmény –castrum Afica – helyén állottkésőbb feltehetően azagahtyrzek földvára, melyeddigi ismereteink szerinta népvándorlás korában el-pusztult. 
Az Erdélybe telepedett
magyarság a várat rom-
jaiból építi újjáKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy azutóbbi ásatások során arraa következtetésre jutottak,hogy a honfoglaláskor azErdélybe telepedett magyar-ság a várat romjaiból fel-építette, és az 1241. évi ta-

tárjárásig használta. Ez a nem nagyméretűerősség a mongol-tatár ha-dak dúlásának esett áldo-zatul. Helyén épült fel ké-sőbb az új kővár, vagyis aromjaiban ma is látható Se-besvár. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy nevét azitt folyó Sebes-patakról, il-letve az alatta fekvő falutólvette, de amint azt már rö-viden említettük, neveztékmég Hunyad várának,Bánffyhunyad után és Ka-lotaszeg várának is Kalota-szeg vidéke után, mivel ko-rábban mind a kettő tarto-zéka volt. 
Az erődítmény királyi vár
volt és királyi kézben tar-
tották a későbbiek során isA vár építését a Geregynembelieknek tulajdonítják,akik a tatárjárás után a só-lyomkői és almásvölgyi ura-dalmakat birtokolták. Szintén Kiss Gábor köz-léséből derül ki, hogy a várneve első ízben egy 1319-ben kelt oklevélben tűnikfel, melyben Károly Róbertbizonyos birtokokat ado-mányozott Elefánthy Dezsősebesvári várnagynak (ma-gister Deseu de ElewanthCastellanus de Sebuswar).Királyi vár volt és királyikésben tartották a későb-biek során is. 
Adományozások 
és tulajdonosokZsigmond király 1399-ben Mircea cel Bătrîn ha-

vasalföldi vajdának adomá-nyozta a várat, ami néhányév múlva ismét királyi tu-lajdon, és így szerepel 1408-ban is.Zsigmond adományozta1420 körül a Tomaj nembeliLosonczy-Bánffy családnak.Mindenesetre 1435-bencastrum Sebeswar a Lo-sonczy-Banffy Dénes fiainakbirtokában volt. 
A Bánffyak csak akkor
tartózkodtak itt, ha csa-
ládjukat biztonságban
akarták tudniA vár bővítése, a kaputvédő északi rondella és avárudvar két oldalán levőrondellák építése is a fentemlített testvérek nevéhezfűződik. Tudni kell azt, hogy 1473-ban Bánffy György, 1483-ban ő és Mihály, valaminttestvérük, Báthori Istvánországbírót és erdélyi vajdáta Sebes várához tartozóaranybányáikban egy évreötszáz forintért, fele nyere-ségre társukul fogadták. A nagy vagyonú Bánffy-aknak sokfelé voltak kas-télyaik, váraik és ezért rit-kán laktak a zord Sebesvár-ban. Itt csak akkor tartózkod-tak, amikor a XVI-XVII. szá-zadban Erdélyt a törökgyakran támadta, és a családbiztonságban akart lenni. 1598-ben Báthori Zsig-mond 15 ezer főnyi sere-gével itt tartózkodott, ami-kor a törökök Váradot ost-romolták, de nem ment avédők segítségére. 

Egy kalotaszegi vár romjai
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1660-ban ide menekítik
II. Rákóczi GyörgyötA XVI. század közepétől,amikor Erdély állami önál-lósághoz jutott, a vár az er-délyi végvárrendszer tagjalett, ezért jelentősebb mér-tékben kibővítették, de to-vábbra is csak másodrendűszerepet jutott Sebesvárnak. 1598-ban a nemesi ren-dek országgyűlést tartottaka falai között. 1660. május huszonket-tedikén a fenesi ütközetbensúlyosan megsebesült II. Rá-kóczi György fejedelmethozták ide, és másnap innenvitték Váradra, ahol két hétmúlva meghalt. 
Elrendelik 
a vár lerombolásátA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédő szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudni, hogy Váradmég ebben az évben elesett,és a hírre az országgyűlésőrséget helyezett el Sebesvárában. Ez ellen Bánffy Dénes til-takozott, mire elrendeltéka vár lerombolását. Úgy lát-szik, ez nem történt meg,mert 1687-ben Apafi Mihályfejedelem egy hadnagyot,tizenegy katonát és egy tü-zért tartott benne Rácz Mi-

hály parancsnoksága alatt. Befejezésül közzé tesszükmég azt is, hogy az erdélyifejedelemség megszűnéseután I. Lipót király katonáifoglalták el, akik azonban1703-ban II. Rákóczi Ferencvezérének, Bóné Ferenc ez-redesnek a felszólításáramegadták magukat. A szabadságharc végén,1709-ben az osztrákok le-rombolták. 1910-ben Kós Károly fel-mérte a várat és elkészítettehelyreállítási terveit, de csaka kerek öregtornyot fedtékle.A második világháborúvégéig a Bánffy család tu-lajdona maradt.Napjainkban a romos, au-tóval és vonattal ugyankönnyen megközelíthetőegykori erősség alig szolgálturisztikai célokat.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre
bocsátott dokumentáció-
kért külön köszönet Ke-
resztes Géza műépítész
műemlékvédő szakmér-
nöknek; a régi és a mai
képeket Demján László
műemlékvédő építész és
Minier Csaba gyűjtemé-nyükből bocsátották ren-delkezésünkre.
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Főzőiskola férfiaknak
Mielőtt az ember mélyebben beleásná magát az alkalmazott gasztronómia
(főzés) rejtelmeibe, balgamód hajlamos azt hinni, hogy az olyan, a receptekben
előforduló szakkifejezésekkel gyűlik majd meg a fonni-, izé, főznivalója, mint a
blansírozás, konfitálás, legírozás, nappírozás, posírozás vagy gratinírozás, holott
egyáltalán nem, hiszen a felsoroltak bármelyikét villámgyorsan megguglizhatjuk,
és máris képbe kerülünk (az előkelően hangzó blansírozás például nem egyéb
egyszerű forrázásnál). A gond a hétköznapi konyhai kifejezésekkel van, amelye-
ket se az interneten, se lexikonokban, se egyebütt nem találunk meg. Lássuk a
leggyakoribbakat: 

► „A tojásokat felverjük”különösebb fejtörést még alegbénább konyhakontárok-nak se okoz, hiszen nyilvánnem arra értik, hogy feltép-jük a hűtőajtót, és beleor-dítunk: „Már nyolc óra el-múlt, lusta tyúkzigóta ban-da, tessék azonnal felkelni!”,hanem hogy a tartalmukategy tányérba fejtjük, és vil-lával habosra homogenizál-juk 
► „A hagymát üvegesrepároljuk” is még elmegy,mert egy idő után a hőke-zelés hatására valóban üve-gessé válik, de a „megfony-nyasztjuk” már keményebbdió. Meddig fonnyasszuk?Amíg épp alig fonnyad meg,mint egy másnapos Valen-tin-napi tulipán a vázában,

vagy esetleg míg félig, mintGyurcsány öregecskedő fe-lesége, vagy netán ameddigteljesen, mint a magyaror-szági ballibbantak nagyma-ma-gésája, Heller Ágnes? 
► Az „egy gondolatnyi”mennyiséghatározó sza-kácskönyvekben és netesreceptekben ritkán jönszembe, de attól még bennevagyunk a szószban nyakig,ugyanis ez a kedvenc anya-mértékegység. Például, ami-kor feltelefonáljuk a muttertkét ujj-blansírozás között,hogy, mondjuk, kell-e őröltkömény a borjúpörköltbe,és ha igen, mennyi, akkorjó eséllyel ezt fogja vála-szolni: „Igen, de csak egygondolatnyi”. A másik, szin-tén kvantifikálhatatlan fo-

galom az „amennyit felvesz”.Kérdés: „Mennyi lisztet te-gyek a palacsintatésztába?”.Válasz: „Amennyit felvesz”
► A „fél óráig pihentet-jük” első fele okés, de vajonmi a túróslaskát jelent amásodik, és hogyan kell csi-nálni? Elég, ha az asztal sar-kán hagyjuk, és ott elpihen-get magának, vagy be kellhelyezni óvatosan a karos-székbe, esetleg a pihepap-lanos ágyba? És ha megfe-ledkezünk róla, majd szól,amikor kipihente magát?Vagy, ha nem várjuk ki afertályórát, akkor durciznifog, hogy még lazulna kicsit?Megannyi kérdés, és se-mennyi válaszÉs most egy idézet egymindmegetteponthus re-

ceptből: „Hagyjuk főni, köz-ben néha megsózzuk, meg-borsozzuk. Félidőben meg-fűszerezzük a kakukkfűvelés majoránnával, de éppcsak egy csipetnyit adunkhozzá”. Kérdés: honnan tud-juk, mikor van félidő, be-szalad egy kicsi kukta akonyhába, és fúj kettőt asípjába?Végül pedig a nagy ked-venc, szintén egy receptből:„Miután felszeleteltük és ki-potyoltuk a húst, dörzsöljükbe a szeletek mindkét ol-dalát pácsóval”. A legtöbbenennek láttán visítva dobják

el a fakanalat, és eldzsesz-szelnek egy étterembe va-csorázni, vagy rendelnekegy pizzát. Merthogy álta-lában só, bors meg max fok-hagyma van otthon, de ilyenkitudjamilyen spéci mexikóihúskence, hogy pácsó, biz-tos nincs. Tévedés, mert van.Azaz seperc alatt el lehetkészíteni, ugyanis az iméntfelsoroltakból áll: sóból,borsból és fokhagymából.Csak nem pácsónak kell ol-vasni, hanem pác-sónak. Jó-étvágyat!
Molnár Tibor

Rolimpia – avagy hogy nézne ki egy Románia által rendezett olimpia?
►Az olimpiai játékok la-tin jelmondata, a „Citius, Al-tius, Fortius” helyett a jel-mondat ez volna: „Alta int-rebare”
► Az olimpia hivataloskabalája egy ötcsicsű, Ro-mulust és Remust szoptatódák anyafarkas lenne, pi-ros-sárga-kék farokkal
► Gigi Becali lenne azolimpiai falu polgármestere,aki saját készítésű juhtúró-val és a remek vicceiveltraktálná a sportolókat
►Valójában nem is kéneolimpiai falu: az összes ver-senyző kényelmesen elférnea Casa Poporuluiban
► Az olimpiai láng meg-gyújtása után a stadionbanmegjelenne Cioaba királyaz alattvalóival, és hatalmasmiccs-partit csapnának
► A tematikus, mindig arendező ország történelmétbemutató megnyitóünnep-ség kicsinyég rövidebb len-ne, mint a londoni vagy azathéni olimpián…
►Azaz, nem is lenne rö-videbb: csak az tartana vagyhárom óráig, amíg Johannisfelolvasná a kétoldalas üd-vözlő beszélyét
► Ha addig se sikerülnedűlőre vinni a sörpert, ak-

kor az olimpiánk hivatalosszponzora az Igazi HeinekenSör lenne 
►Az aranyérmek legyár-tásához meg kellene nyitnia verespataki aranybányát,mivel jelenleg az összesarany az ómigránsaink nya-kában és szájában van
►Hosszú Katinka külön

medencében úszna, nehéz-vízben
►Usain Bolt nem a száz-méteres síkfutás döntőjébenfutna új olimpiai csúcsot,hanem a Ferentari-i kóborkutyák elől menekülve azutcán
►A kalapácsvetés-selej-tező nagyon elhúzódna,

mert a közelben lakó recyc-ling-matadorok már a le-vegőben eladnák a sport-eszközt ócskavasnak
► Szinkronúszás nemlenne, csak feliratos, mertitt nem divat a szinkron
► A triatlont románosí-tanák: abból állna, hogy arésztvevők leszaladnának a

Herastrau-parki tóhoz úsz-ni, és az ott talált biciklikkeltérnének vissza
► A Duna-deltában ren-dezett evezős számokra asportolók csak azt követőenjutnának be, miután adnának20 lejt vagy egy flakon borta lipován pákásznak, mert ahorgászoknál is ez a tarifa
► Nicolae Guta produk-ciója után a világsajtó he-tekig arról cikkezne, hogyegy majom is énekelt a nyi-tóünnepségen
►Az éremosztó ceremó-niákon a győztes sportolóországának himnusza utánminden alkalommal a ro-mán himnuszt is lejátsza-nák, mert itt ez a törvény
►Mivel Bukarestben éskörnyékén nincs annyi ho-tel, ahol a több millió sport-turistát el lehetne szállá-solni, sokan székelyföldipanziókban szállnának meg,ahonnan, miután megkós-tálnák a szilvapáleszt és aszékely menyecskéket, töb-bé el se mennének 
►És végül: Bukarest kül-városi negyedeiben annyia brazil, hogy sok sporto-lónak déjá vu érzése lenne:azt hinnék, megint Rióbanvan az olimpia!  (mt)



„Most, hogy gyakorlatilagminden este hatalmas tün-tetések vannak Románianagyvárosaiban, nagyon ér-dekes gondolatkísérletreadódik alkalom, elmerengvea román és a magyar nép-lélek közti különbségeken.Miközben sok esetben le-sajnáljuk a keleti szomszé-dot, úgy tűnik, arrafelé sok-kal egészségesebb a lakos-ság igazságérzete.” Majd aszerző a Soros György-félehiénaszervezet, a Transpa-rency International legújabbkutatását hozza elő érvnek,hogy Magyarországonmennyire emelkedett a kor-rupció, az emberek pedignem tesznek semmit, bezzega románok.

Az ellenzék szerint a bal-oldali kormány úgy módo-sította a Btk.-t, hogy csak a14 millió forint értéknél na-gyobb kárt okozó hivatalivisszaélés esetében indít-ható bűnvádi eljárás, csök-kentették a kiszabható bün-tetés mértékét, illetve azelévülési időt is. A kormányszerint szó sem volt erről, amódosító rendeletet tuda-tosan félreértelmezték, il-letve félretájékoztatták aközvéleményt. A tüntetőkviszont a nagy többséggelmegválasztott baloldali kor-mány menesztését követel-ték, mire a kormány meg-hátrált.Vajon mi állhat a buka-restiek új keletű demokrá-

ciafelfogása mögött, amitannyira irigyelnünk kelle-ne?Amikor Romániában akorrupció ellen tüntetnek,az olyan, mintha a nepáliaka Himalája látványa ellentiltakoznának, az ellen, amirészben a megélhetésük for-rása. Biztosan lehetne egyilyen akcióra nepáliakatszervezni, de hogy nem len-ne normális jelenség, az biz-tos. Romániában a korrupcióannyira átszőtte az egésztársadalmat, annyira a min-dennapi élet része lett, hogybaksis nélkül senki nem tudelintézni semmit. Ott ténylegmeghal a kórházban az, akinem tud fizetni. Pénzért ve-szik az iskolai végzettsége-ket is. Lefizetnek valakit,ha jó munkahelyet akarnak.Jól meghatározott és meg-ismert tarifák vannak, egykiemelt ápolói hely ára pél-dául egy kisvárosi panel-lakás értéke. Romániábanmindenkit le lehet fizetni,és le is kell, ha nem akaraz ember hoppon marad-ni.A helyi korrupciós rend-szernek van ugyanakkoregy sajátossága. Most a fő-bűnösnek kikiáltott politi-kai elit ügyei mellett a glo-bális vállalatok ezerszernagyobb ütemben, porszí-vó üzemmódban szívják kia profitot. Gondoljunk arra,hogy a titkosszolgálatokuralta KorrupcióellenesÜgyészség (DNA) „mekkorafogást” tudott találni ViktorPonta volt miniszterelnö-kön. A vádirat szerint2007–2008-ban Pontaténylegesen el nem végzettügyvédi szolgálatokért vettfel havi két-háromezer eu-rós honoráriumot Dan Sovaszenátor cégétől, az összegigazolásául pedig 17 be-számolót hamisított másügyvédek tevékenységi be-számolóját lemásolva. Va-gyis a román miniszterel-nök mintegy 13 millió fo-rintnak megfelelő eurót ka-pott el nem végzett mun-kákért. 13 millió forint…Mekkora korrupciós fogás!Románia Európa egyiklegkiszolgáltatottabb gyar-mata, a politikai pálya otta lehető leginstabilabb.Nagyjából olyan gyorsanváltják egymást a külön-böző tisztségekben a poli-tikusok, mint a fanariótakorszak behajtói, csak most

nem a török szultánnak vanérdekérvényesítő akarata,hanem a globális tőkének.A globális nagytőke sokkalerősebb Romániában, mintbármelyik kormány. Erősebbbármilyen népakaratnál ésaz igazságszolgáltatást iskézben tartja. Lásd, amikorösszefog a Heineken multi-cég a román bírósággal aszékelyföldi Igazi Csíki Sörellen, és tönkreteszik a szé-kely vállalkozást. Nincs ke-gyelem, a multi mindentvisz.A globális tőkének kiter-jedt „civil” hálózatrendszerevan, ezek vezető szerepetjátszottak a mostani kor-mánybuktató törekvések-ben. Az sem véletlen, hogya Soros Györgyhöz köthetőcivil szervezetek ellenőrzé-sét helyezte kilátásba LiviuDragnea, a bukaresti kor-mány fő erejét képező bal-oldali Szociáldemokrata Pártelnöke. Szerinte rengeteg„tisztességes, becsületes” ci-vil szervezet alakult Romá-niában, de elképzelhetőneknevezte, hogy olyanok isvannak köztük, amelyek atörvényesség határán, a köz-hasznúság elveit megsértveműködnek. Dragnea konk-rétan Soros György és az ál-tala finanszírozott szerve-zetek ellen emelt kifogást.„Ez az ember, aki talán máraz 1990-es évektől kezdő-dően különféle szervezete-ket hozott létre Romániá-ban, csak a rosszat finan-szírozta: az általa pénzeltakciók sosem váltak hasz-nára Romániának” – jelen-tette ki a vezető kormány-párt elnöke.Adrian Tutuianu, a Ro-mán Hírszerző Szolgálatot(SRI) felügyelő parlamentibizottság elnöke azt mondta:meg akarja vizsgálni, nemsérti-e a nemzetbiztonságitörvényt az, hogy a Romá-niában működő külföldi tő-kéjű vállalatok támogatjáka kormányellenes tünteté-seket. Több hírforrás is be-

számolt arról, hogy egyesmultik hamarabb elenged-ték alkalmazottaikat a mun-kából, vagy éppenséggel sza-badnapot adtak nekik, hogyrészt vehessenek a kor-mányellenes demonstráci-ókon, sőt egy prahovai újságTutuianu szerint arról írt:egy külföldi cég egyenesenkötelezte alkalmazottait,hogy tüntessenek.Van egy fontos információis, amely elsikkadt. Az újbukaresti kormánynak kétfontos intézkedése is van.Az egyik szerint a multina-cionális cégeknek az eddigiöt helyett 16 százalékos adótkell befizetniük az állam-kasszába. A másik a titkosz-szolgálatok teljes lefejezése,a szervezet költségvetésé-nek 15 százalékos csökken-tése. Ráadásul jön még Sorosciviljeinek az átvilágítása. ABtk. enyhítését célzó ren-delet rossz kommunikálásamagas labda volt azoknak,akiknek az érdekeit sértet-ték ezek az intézkedések. Atitkosszolgálatok által uraltDNA és a globális tőke össze-fogása, valamint az álcivilekközreműködése mind a kor-mány ellen dolgozott.A tüntetéshullám koránt-sem a korrupció feletti győ-zelem jelképe, hanem a mo-dern adósrabszolgaság szen-tesítése a tömegdemokráciaközreműködésével.A kifogásolt vezércikk ígyzárul: „Ami pedig minket il-let: a magyar társadalom-nak, civil világnak immárBukaresttől is van mit ta-nulnia.” Van tehát tanulság,de pont fordítva, Budapesttanulhat abból, mi várható,ha a globális tőke gazdaságiés civil hálózatrendszereegyütt lép fel a demokráciaellen. Nem ártana emlékeznisem. A székely ősök egyszermár megpróbálkoztak MihaiViteazul román fejedelem-mel összefogni. Annak semlett jó vége.
Szakács Árpád
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Egészen érdekes gondolatmenetnek vagyunk szemtanúi, most éppen a bukaresti demokráciára vágynak Budapesten, különösen
Bokros Lajos egykori levitézlett pénzügyminiszter. Lukács Csaba székely újságíró a Magyar Nemzetben megjelent vezércikkében
egyenesen a román világot kívánta Budapestre exportálni az ottani úgynevezett korrupcióellenes tüntetések kapcsán.
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A 2008-ben elkezdett marosvásár-helyi Jégcsarnok körüli  huzavona avége felé közeledik, miután a MarosHockey Klub vezetőségének több ké-résére válaszolt a Sportminisztérium.Ezzel kapcsolatosan dr. Pokorny Lász-ló megyei tanácsos, a klub elnökenyilatkozott a Központnak:– Klubunk, a Maros Hockey Klub18. beadványára végre választ kap-tunk a Sportminisztériumtól a Jég-csarnok ügyében: felajánlották a Ma-rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal-nak, hogy vegye át a jégpályát. Énnévre szólóan kaptam a válaszokata Sportminisztériumtól, ezeket to-vábbítottam a hivatalnak, s írásban

kértem, hogy válaszoljanak, mi aszándékuk a pályával kapcsolatosan.Megyei tanácsosi minőségemben isfolyamatosan tárgyalok a képviselőitestülettel, úgy szeretnénk, hogy végrene kétfele húzzuk a szekeret, hanemvalamilyen módon egyezzünk meg aváros érdekében. Tulajdonképpen ajégcsarnok egy közös érdek, sportrólvan szó. Úgy látom, végre eljött azideje, hogy ezt a pályát valahogy be-fejezzük. Ezek mellett terveim vannakazzal kapcsolatosan, hogyan lehetnefelfejleszteni a jégkorongot. A helyi polgármesteri hivatal általkialakított jégpálya csak a 10 év alattikorosztályú jégkorongozó gyerekek-

nek felel meg. Fontos szem előtt tar-tani azt is, hogy 2016-tól Marosvá-sárhely Csíkszereda, Gyergyószent-miklós, Kézdivásárhely, Sepsiszent-györgy, Alcsík (Csíkszentimre) és Szé-kelyudvarhely mellett az egyik al-központja a Székelyföldi JégkorongAkadémiának. Eddig jól szerepeltünkaz általuk megszervezett tornákon,remélem, hogy hasznosítani tudjukezt. Ezután már csak a Jégcsarnokkellene – mondta el lapunknak dr.Pokorny László, aki tíz évet jégko-rongozott Marosvásárhelyen: hét évetjátszott a B-osztályos Comerțul szí-neiben, majd három évet a helybeliElektromarosnál. (C.F.A.)

A marosvásárhelyi fedett műjégpálya
95%-ban elkészült, jóformán csak né-
hány szakipari munka, a lelátó székezése,
egy jégkorongozásra alkalmas palánk
felszerelése és egy eredményjelző tele-
pítése van hátra. Ha meglesz, európai
színvonalú jégcsarnok válhat belőle. A
csarnokban szabványos méretű jégpálya,
2350 ülőhelyes lelátó, nyolc, az IIHF
előírásainak megfelelő öltöző, külön já-
tékvezetői öltöző, orvosi szoba, doppin-
gellenőrző szoba található. Ezzel a jég-
csarnok alkalmas lenne IIHF-világbaj-
nokságok megrendezésére. A beépített
hűtőkapacitás a nyári hónapokban is
biztosítani képes a pálya hűtését.

Hol korcsolyáztak és jégkorongoztak
egykoron a marosvásárhelyiek?

Megoldódik-e a Jégcsarnok helyzete Marosvásárhelyen?

Pedig hajdanán a város la-kossága nem csak a Marosbefagyott vizén korcsolyáz-hatott, jégkorongozhatott,ugyanis évtizedekkel koráb-ban több helyi klubnak voltkorcsolya és jégkorong szak-osztálya, azaz főleg termé-szetes jéggel ellátott pályája.Az 1898-ban alakult MSE,városunk legelső egyesüle-tétől kezdődően a rendszer-váltásig 13 marosvásárhelyiklubnak volt jégkorong és5 egyesületnek korcsolyaszakosztálya. Klósz Bálint és TolokánMárton: Száz éve már, többis talán…című könyvébőldokumentálódva, az aláb-biakban érdekességként rö-viden felvázoljuk, hogy amúlt század folyamán melymarosvásárhelyi egyesüle-tek keretén beül létezett akét fent említett szakosztály: 
Jégkorong szakosztályok

MSE - Az egyesület úszás,tenisz, atlétika, kosárlabda,kézilabda, labdarúgás, ököl-vívás, asztalitenisz mellettevezés, repülés, torna, vívás,sí, motorozás, céllövészet,kerékpár és korcsolya szak-osztállyal is rendelkezett.
Locomotiva – magva1944 után keletkezett azMSE, MNKTE és MÁV spor-

tolóiból. Szakosztályai köztmegtaláljuk a labdarúgást(a város reprezentatív csa-pata volt 1950-1956 kö-zött), a kézilabdát, a kosár-labdát, az asztaliteniszt, deemellett még a röplabda,az atlétika, az ökölvívó (Ma-rian Dumitru tartományibajnok) és a motorozó (Ve-res Árpád-250cm3, MagyariErzsébet, Ioan Olaru – 500cm3) szakosztályáról is hí-res volt.  
Akarat (Voința) – minta kisipari szövetkezeteksportegyesülete 1950-benalakult, majd 1971-től mintsportklub működött. Szakosztályai a birkózás,a kosárlabda, a teke, azúszás, az íjászat, a kerékpármellett a sakk (Puskai Jenő,Eugen Magori, Mózes Fe-renc, Szabó Albert), evezés(Zsigmond Enikő, SimokiGusztáv, Dorel Negrea, SzászLajos), repülőmodellezés(Aurel Moraru, Aurel Popa),ökölvívás, röplabda és jég-korong voltak.
Vörös Lobogó (FlamuraRoșie) – az 1940-es évekvégén alakult, majd végül aMinszki Lajos üzem, majdaz IMATEX sportegyesüle-teként működött.A klub teke, kosárlabda,röplabda, labdarúgás, sakk

(Páll György), céllövészet(Branis Lajos, Bakó Gáspár),kézilabda és jégkorong szak-osztállyal rendelkezett. 
Építők (Constructorul) –1950-ben alakult, Orosz Ist-ván elnöklete alatt. Szak-osztályaiként megemlítendőa sí (Moldován Tibor, DogárKároly, Constantin Timof-tei), asztalitenisz, kerékpár,sakk (Tiberiu Copindean),súlyemelés, evezés (BarnaViktor), vívás, atlétika, röp-labda és a jégkorong is.
Maros SK (CS Mureșul)– 1959-ben alakult háromszakosztállyal, később ezekszáma megsokszorozódott. 
E l e k t r o m a r o s

(Electromureș) – 1952-benalakult mint a Kalapács (Ci-ocanul) üzem sportegyesü-lete négy szakosztállyal, smintegy 300 taggal. 1980-ban vette fel az Elektroma-ros elnevezést (Elnök: IoanBogdan). Szakosztályai ateke, birkózás, asztalitenisz,röplabda, ökölvívás (IosifMarica), sakk (Schüller Jó-zsef, Gheorghe Mitrache) és

a jégkorong voltak.Jégkorong szakosztályavolt még a Kereskedelem
(Comerțul), Élelmezés
(Alimentara), Szpárták
(Spartac), Vasutas (CFR),
Dermagant, Iskolás Sport
Klub (Clubul Sportiv
Școlar) és a Termés (Re-
colta) egyesületeknek is.
Korcsolya szakosztályok

MSE – melynek díszel-nöke dr. Bernády Györgyvolt, és amely klub 1936-ban a felsőbb szervek nyo-mására felvette a ClubSportiv Tg. Mureș (CS Tg.Mureș) elnevezést.
MTE - (Munkás Testne-velő Egyesület) – 1910-benalakult a Kálnai és Tartavasöntöde és gépgyár mun-kásainak kezdeményezésé-re. Az 1940-es években kor-csolya szakosztálya is volta kézilabda, az asztalitenisz,a torna és a kerékpár szak-osztályok mellett. 
MTK (MagántisztviselőkTorna Köre) – 1919-ben ala-kult az MSE-ből kiszakadva,

de a labdarúgás (saját pá-lyával rendelkezett), a bir-kózás és a kerékpár mellettkorcsolya szakosztályt isműködtetett.
Haladás (Progresul) –1950-ben alakult, az államiintézmények, egészségügyiés oktatási szövetség szak-szervezetei mellett. A kor-csolya szakosztálya mellettsikeres volt a kosárlabda,sí (Máthé Mihály, Kame-nitczky Árpád) és a moto-rozás (Berei Lukács, Brech-ner Gusztáv) szakosztályais. 
Maros SK (CS Mureșul)– Szakosztályai  között meg-találjuk a kosárlabdát, ví-zilabdát, kézilabdát, labda-rúgást, teniszt, evezést (Fü-löp István, Márton Ferenc,Márton András), a birkózást,ökölvívást (Ioan Ghiurcă,Madaras István és Veres Dá-niel), úszást, de kerékpár,atlétika, lovaglás (BogdánJenő), íjászat, teke, repülő-modellezés és sakk (BorosKlára, Soós Béla) szakosz-tálya is létezett.

Czimbalmos F. Attila

Téli időszakban városunkban is sokan hódolnak a
téli sportoknak, így a várost körülvevő közelebbi
vagy távolabbi domboldalakon sokan síznek, míg a
helyi polgármesteri hivatal által évente kialakított
ligeti korcsolyapályán csúszni is lehet. Ott egyébként
Marosvásárhely egyetlen, gyerekcsapatokat működtető
jégkorong egyesületének, a Maros Hockey Klub ed-
zéseire, tornáira is sor kerül, mindössze alig néhány
méterre az egykori-jelenlegi, szebb napokat is megélt
Jégcsarnoktól.

Korcsolyapálya 1900-ban
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Maratoni kosárlabdatorna a Transilvania Kupán

Az ország legjelentősebb,gyerekeknek kiírt megmé-rettetésén negyvenkétegyüttes vett részt, köztüktöbb marosvásárhelyi klub(Maros KK, Sirius KK, Gla-dius, Sportiskola , LuckyDragons, Together), illetvea legerősebb, utánpótlásne-velő hazaiak, mint a Buka-resti Laguna, a BukarestiDan Dacian, a KolozsváriUniversitatea-BT és aPloiești Basketball, Magyar-országról pedig a SoproniTigers. A legtöbb alakulat,azaz huszonnégy a fiúk mi-nikosárlabda-küzdelmébenvolt érdekelt, míg gyerek-kosárlabdában tíz csapat afiúknál és nyolc a lányoknálküzdött a pódiumi helyezé-sekért.A találkozókat több hely-színen rendezték: a csoport-kört a Tudor Vladimirescués a Serafim Duicu gimná-ziumokban, a helyosztókataz Elektromaros Gimnáziumsporttermeiben, míg a dön-tőket a ligeti Sportcsarnok-ban tartották.

A rendezvény minikosár-labda-torna döntőjében aKolozsvári Universitatea-BTegyetlen ponttal múlta felüla Soproni Tigrisek együtte-sét , amely összecsapásona magyarországi csapat so-káig vezetett, a hajrábanazonban az erdélyi csapatjobbnak bizonyult, és 36:35-re nyert. Harmadik helyena Bukaresti Dan Dacian 1kosárlabda-iskola végzett,miután a kisdöntőben32:21-re felülmúlta a Ploi-eşti-i Basketball alakulatát.A döntő legjobb kosárlab-dázójának a kolozsvári RaduHangát választották a szer-vezők, míg a legtöbb pontota Brassói Galactica játékosa,Răzvan Popa szerezte.A lányok mini korosztály-ában a Bukaresti SportulStudenţesc a Marosvásár-helyi Gladius 1 együtteseellen 34:12 arányban dia-dalmaskodott. Bronzérmesa Kolozsvári For You lett,amely a MáramarosszigetiEKO-t 20:17-re győzte le. Adöntő legjobb játékosa címet

Anisia Puşcaşu (Sportul Stu-denţesc) szerezte meg, mígLuisa Cheiaua (Márama-rosszigeti EKO) lett a tornagólkirálya.A „baby” korosztálybancsak fiúcsapatok vettekrészt, itt a Ploieşti-i Basket-ball lett az első, miután adöntőben 32:23-ra felülmúl-ta a Bukaresti Dan Dacian1csapatát. Harmadik a Bu-karesti Laguna lett, amelya bronzcsatában 20:18-calvertek a Kolozsvári U-t. Eb-ben a korcsoportban DavidIoan Rasoga (Ploieşti-i Bas-ketball) lett a döntő legjobb

játékosa, míg Şerban Matea(Bukaresti Dan Dacian 1)elhódította a gólkirályi cí-met.A minikosárlabda-tornadöntője előtt, a helyi sajtóképviselői a szervezők és aGladius SK edzőiből kiala-kított együttes ellen játszot-tak, a találkozó 35-35-re

végződött. A győzteseket PEAK-fel-szereléssel, Herlitz-tansze-rekkel, serlegekkel, érmek-kel és oklevelekkel jutal-mazták, míg a legjobb játé-kosokat PEAK-sportcipővel,Herlitz-tanszerekkel, serle-gekkel, érmekkel és okle-velekkel díjazták. (C.F.A.)

A VI. Transilvania-kupáért kiírt tornát A Sportlife Ro-
mania partnereivel (Peak, Herlitz Romania,  Napolact
Bio, Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, sportági
szövetség, valamint a megyei sport- és ifjúsági igaz-
gatóság) szervezte meg másfél héten keresztül Ma-
rosvásárhelyen.
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Elkezdtek megosztani egy
térképet a Facebookon ar-
ról, hogy mi az az egyetlen
mondat, amellyel a tájé-
kozatlan, bunkó vagy vic-
ceskedő turisták leginkább
fel tudják bosszantani az
egyes európai országok la-
kóit. E szerint a románokat
az bosszantja fel, ha valaki
összekeveri Bukarestet
Budapesttel, a magyarokat
pedig egy gyatra szóvicc
idegesíti fel leginkább."Are you hungry? Hahaha"– ezzel a faviccel lehet a ma-gyarokat leginkább felide-gesíteni egy térkép szerint,amely azokat a rövid mon-datokat dolgozta fel, amellyelleginkább a helyiek tyúksze-mére lehet taposni.A norvégokat azzal lehetmegbántani, ha nyugati své-deknek titulálják őket, míga szlovéneket és horvátokatpedig azzal, ha alpesi szer-beknek és katolikus szer-beknek nevezik őket.Frappánsabb mondat szü-letett például a franciák fel-idegesítésére: "Az amerikaiborok jobbak". Az olaszokpedig e szerint ki nem áll-hatják, ha valaki azzal büsz-kélkedik, hogy ketchupot tesza tésztájára.

forrás: hvg.hu

Az idén negyvennyolc évetbetöltő színésznő szerint anőket kiskoruk óta piszkálják,ha felszednek kicsit, vagynem tökéletes az alakjuk,majd elvárják tőlük, hogy há-zasodjanak meg és szüljenekegy „rakás” gyereket. Az pe-dig, ahogyan vele mint hí-rességgel bánik a média, tük-rözi azt, ahogyan a világ ál-talában a nőket ábrázolja.Árgus szemekkel vizslatják,s közben durván és zavaróntárgyiasítják is őket, amikorelhitetik velük, hogy az ak-tuális szépségideálnak meg-felelő, szélsőségesen véko-nyak csak a vonzóak, s hogynem érdemesek a figyelemremindaddig, amíg nem úgynéznek ki, mint egy szuper-modell vagy a magazinokcímlapján található színésznő.Aniston szerint nekünk kelleldöntenünk saját magunkkalkapcsolatban, hogy mit jelentszépnek lenni, azért arra bíz-tat minden nőt, hogy ne ve-gyék komolyan a szenzáció-

hajhász médiát, pletykaro-vatokat, s hogy együtt for-málják át a közvéleményt an-nak érdekében, hogy a fiatallányok jó példaként tekint-senek rájuk.
„Valódi” kontra „Istennők”A színésznőnek valóbanigaza van, hiszen kevés olyankínos pillanat van az életbenannál, mint amikor terhesneknéznek egy nőt, aki nem az.Eddig a pontig övé a teljesegyüttérzésünk, hiszen a kinem mondott üzenet ilyen-kor – amivel neki ráadásulnem csupán egy tömött vil-lamosnyi közönség előtt, ha-nem az egész világ füle hal-latára kell szembesülnie –úgy hangzik: az illető kövé-rebbnek tűnik, mint általá-ban szokott.Tényleg rossz érzés lehetönmagát időről időreviszont látni a bulvárlapokcímoldalán azzal a szalag-címmel: „Jennifer állapotos”,amikor nem az. És valóban

könnyen érezheti ilyenkor,hogy a világ azt üzeni, egynő élete értelmetlen, siker-telen és boldogtalan mind-addig, amíg nem megy férj-hez és nem szül gyereket.Ahogy abban is együtt tu-dunk érezni vele, nem lehetkönnyű egy életet úgy leélni,hogy annak szinte mindenpillanatában paparazzók kí-sérik a teleobjektívvel ellá-tott, kegyetlen fényképező-gépekkel felszerelkezve.Ami azonban az Anistonáltal szintén emlegetett, nők-kel szemben támasztott ab-szurd és zavaró elvárásokatilleti, s hogy a média tárgyi-asítja és monitorozza a híresnők kinézetét, ami miatt akislányok zavart elképzelé-seket alakítanak ki a sajátszépségükkel kapcsolatosan– ez az a pont, ahol nem tart-hatunk vele, hanem ellenke-zőleg ellent kell mondanunk,ugyanis évtizedeken át na-gyon is szándékosan, tuda-tosan és saját hasznára éltette

a fizikai tökéletességről al-kotott hamis mítoszt akkor,amikor magazinok végtelensorának címlapján jelent megegy szál semmiben, olyannyi-ra utómunkált képekben,hogy a végeredménynek ta-lán már alig maradt bármiköze testének valódi kilété-hez. Ha rákeresünk a világ-hálón a nevére, elképesztőmennyiségű címlapfotót ka-punk eredményként, talánnincs is olyan világmagazin,aminek a címlapján ne sze-repelt volna. És ha nem is-merjük ezeknek a lapoknaka belső gyakorlatát, mégisnagy valószínűséggel kije-lenthetjük, hogy mindentmegtettek annak érdekében,hogy a bájos, vicces, tehet-séges Jennifer még annál istökéletesebbnek tűnjön a ké-peken, mint amilyen a való-ságban.
Mindez miért? Egyrészt, hogy a tökéletesszépség illúzióját kínálják

annak érdekében, hogy el-adják a magazint, másrészt,hogy ezzel egy időben az il-lető celebnő személyes már-káját erősítsék. Ezek a fotóktehát mind Anistonnak,mind a szóban forgó lapok-nak anyagi hasznot hoztak.Aki pedig azt állítja, hogya fenti gyakorlat a „valódinők” életének megrontója,az először gondolja végig,hogy mikor töltött fel utoljáraönmagáról bármelyik közös-ségi médiafelületre olyan pro-filképet, amihez a kép elké-szülte után nem nyúlt hozzá.Semmi lényegesről nincs szó,csak mondjuk javított kicsita világításon, s máris egy fok-kal előnyösebbnek láttathattamagát a világ szeme előtt.Nem véletlenül született megugyanis a mondás, miszerintaz illúzió és a valóság közöttugyanaz a különbség, mintami valakinek a profilképe,illetve a mások által róla fel-töltött képek között van. 
Timár Tímea

Ezzel a mondattal idegesítheti fel Európa egyes országainak lakóit

Testkép és a média nyomása
Futótűzként terjedt a hír, amikor Jennifer Aniston a Jóbarátok sorozat egykori
közkedvelt sztárja, Hollywood fénylő csillaga nyílt levélben közétette, hogy
mennyire elege van a testét és annak változását több évtizede folyamatosan
kommentáló médiából, illetve innen általánosítva a nőket nyomás alatt tartó
abszurd és zavaró elvárásokból.


