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A múlt hét folyamán dr. Benedek Imre pro-fesszor a Magyar Kardiológusok Társaságának2017-es évi balatonfüredi kongresszusán azáltala kifejtett szakmai, oktatási és tudományostevékenység, valamint az MKT határon túlimunkacsoportjának létrehozásáért és működ-tetéséért végzett mun kásság elismeréseképpenkülföldi professzornak járó legmagasabb rangúkitüntetésben részesült.

Erdély legfontosabb 
végvárainak egyike            Borosjenő, a Fehér-Körös partján fekvő egykorijárási székhely Aradtól északkeletre, szűknegyven kilométerre fekszik. Neve a magyarJenő törzsnévből ered, melynek szállásterületelehetett. Várát 1295-ben említik először castriJeneu alakban. 

5-6. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 6-7. old. // TÁRSADALOM

Újraéledt a súlyemelés 
Vásárhelyen!           A minap három egykori súlyemelő gondoltegy merészet, és ádáz munkájuknak meg főlega sportág iránti odaadásuknak köszönhetően,hét év után újraélesztették a súlyemelést vá-rosunkban a Juvenes klub keretén belül.
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„Az állításokat cáfolom, és
ellentétüket is bizonyítani tudom”Az elmúlt héten megjelent cikkünkben a MarosMegyei Sürgősségi Kórház intervenciós kar-diológiai osztályának munkatársai dr. LőrincziZoltán orvosigazgatót tették felelőssé munkájukhátráltatása miatt. Ebben a lapszámunkbanaz orvosigazgató álláspontját közöljük.
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Emmanuel Merkel 
elnöksége elkezdődött                Vasárnap megtörtént a váltás az Elysée-palo-tában, s hétfőn Emmanuel Macron máris Ber-linbe utazott. A píszí média tudósításai szerintMerkel és Macron igen jól megértették egymást,a rossz nyelvek szerint Angéla kiosztotta amieheztartást Emmanuelnek. 

Új sorozat, XI. évfolyam // 20. szám  // 2017. május 18–24. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

*

Vásárhelyi 
divattervező a
világ legjobbjai 
között

Vásárhelyi 
divattervező a
világ legjobbjai 
között

Bakó Emese divatter-
vező csupán 24 éves,
de már szépen ível a
pályája felfele. Az
egyetemi végzős kol-
lekciójával az összes
díjat beseperte, és
könnyen lehet, hogy
sokunk hordtuk az 
általa megálmodott
ruhákat, hiszen a köz-
ismert H&M márká-
nak is tervezett
Stockholmban. Most
az Elle Románia di-
vatmagazin jelölte
Emesét, hogy az 
országot képviselje
egy olyan eseményen,
ahol a világ 44 álla -
mából csupán egy-egy
tervezőt választanak ki. 
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KOS: Izgalmas hete van. Olyannyira, hogy méga helyváltoztatás lehetősége is fennáll. A csil-lagok azt is üzenik, hogy a napokban érdemeslenne minden létező lehetőséget megragadnia,amit felkínálnak önnek.BIKA: Felkavaró hírt kap a héten egy rég nemlátott ismerősétől. Amennyiben elég erősnekérzi magát, akkor még a találkozóba is belee-gyezhetne. Ha ez nem is, majd más bosszantjafel, méghozzá olyan, aki bele akar szólni, ho-gyan nevelje a gyerekét.IKREK: Szinte minden napjára fog jutni vala-milyen kellemes meglepetés. Érthető, ha ennekhatására napsugaras jókedvében lesz egészhéten. Akár még egy kedves ismerőse, szeretteis meglepetheti egy kis ajándékkal, minden oknélkül.RÁK: A héten tetszetős ajánlatokkal csábít-gatják önt. A kitartása meg is hozza majd agyümölcsét, de mindig csak addig merészked-jen el, ami biztos, ne térjen le ingoványos ös-vényre, és mindig maradjon a realitások tala-ján.OROSZLÁN: Nem várt akadályokra kell szá-mítania a héten. Amerre csak néz, szinte min-denütt problémákba ütközik. Sajnos jól érzi, asors ismét bekeményít önnél egy kicsit, hogytettekre sarkallja.SZŰZ: Kellemes élmények és meglepetésekvárnak önre. Bár rengeteg feladata lesz ezena héten is, szánjon időt önmagára és az egész-ségére is. Többet kellene mozognia, ugyanak-kor figyeljen arra, hogy az étkezés során nelegyen túl szigorú önmagával.MÉRLEG: Elképesztően szerencsés és sikereshete van. A kapcsolatai felvirágzanak, régi is-merősei visszatérnek és szinte megállás nélkültársadalmi eseményekre, illetve baráti talál-kozókra fog járni.SKORPIÓ: Ezen a héten értékes felfedezéseketfog tenni. Kezdve azzal, hogy rádöbben, néhatúlságosan visszaél a hatalmával. Fontos lenne,hogy meghallgassa őket, esetleg bocsánatotkérjen tőlük és a jövőben jobban odafigyeljenarra, kire, milyen hatást gyakorol.NYILAS: A csillagok azt üzenik, lehetőleg te-gyen félre mindent és foglalkozzon többet azegészségével, ugyanis kilátásban egy kiadósbetegség, ha nem figyel oda jobban önmagára.BAK: Manapság könnyen ki lehet önt hozni asodrából, ami nem biztos, hogy szerencsés leszönre és a környezetére nézve. Túl komolyanvesz mindent, és ebből fakadnak a nézetelté-rései.VÍZÖNTŐ: Tudja jól magáról, hogy bármit el-érhet, illetve megoldhat, amit csak akar. Éppenezért a héten felmerülő akadályokra is ez áll.Sőt, a vártnál könnyebben is sikerül megoldania felmerülő problémákat.HALAK: A múlt árnyai és a túlzott nosztalgianagyban meghatározhatja az ön előtt álló héthangulatát. Bizonyos dolgokat ideje volna el-felejtenie és elengednie. Nem szabad túlságo-san ragaszkodnia egyes emlékeihez, arról nemis szólva, hogy nem a múltban, hanem a jelen-ben kellene élnie. 
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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  
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(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
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Aporok szolgálatábanMájus 19-én, pénteken, 18órai kezdettel a marosvá-sárhelyi Bolyai-téri Unitá-rius Egyházközség tanács-termében kerül bemutatás-ra az Aporok szolgálatban.Apor-konferencia című kö-tet. A könyv Nemes Gyulaszerkesztésében jelent meg2016-ban és a 2015-benCsíkszeredában tartott Aporkonferencián elhangzottelőadások írott változataittartalmazza. A könyvet mél-tatja, bemutatja: Dr. AmbrusTünde egyetemi adjunk tusé s Berkméri Árpád -Róbert levéltros-történész.
Kistemplomi esték A marosvásárhelyi Gecseutcai református egyház-község a Kistemplomi estékelőadás-sorozattal ünneplia reformáció 500. évfordu-lóját, valamint a gyülekezetés templom több mint 200éves múltját. A történelmiés művészettörténeti elő-adásokra az egyházközséggyülekezeti házában (Ştefancel Mare u. 26. sz.), csütör-tökönként délután 6 óraikezdettel kerül sor. Május18-án Berecki Sándor Bibliaés régészet címmel tart elő-adást.
12. Múzeumok éjszakájaA Maros Megyei Múzeumszervezésében a hét végén,május 19–21. között zajlikMarosvásárhelyen a Múze-umok éjszakája összművé-szeti rendezvénysorozat. Akiállítások, múzeumpeda-gógiai foglalkozások, tárlat-vezetések és versenyek mel-lett igazi zenei csemegékreis számíthatnak a maros-vásárhelyiek. Luiza Zan ésa Snaps Vocal Band, a SpeakFloyd, Románia egyetlenPink Floyd emlékzenekaraés a marosvásárhelyi Mo-onfellas zenekar is fellép.A különböző rendezvények-

re a Múzeumok éjszakája2017 karszalaggal lehet be-lépni. Ezek a Maros MegyeiMúzeum részlegein vásá-rolhatók meg, felnőtteknek6 lejbe, diákoknak, egyete-mistáknak és nyugdíjasok-nak 3 lejbe kerülnek. A sza-badtéri programokra, illetvea szervezőpartnerek prog-ramjaira a belépés ingye-nes.
A hónap kiállított tárgya A marosvásárhelyi Termé-szetrajzi Múzeum áprilistólúj projektet indított, amely-nek célja havonta egy-egykülönleges egyed bemuta-tása. Május folyamán e pro-jekt keretében az európaimuflonnal ismerkedhetnekmeg a látogatók. A SzombathZoltán által preparált és ki-tömött állatot 42 éve őrzika múzeum raktárában.
AngoltáborImmár 10. alkalommalszervezi meg angol outdoortáborát az Outward BoundRománia szovátai központ-jában. A július 2-8. közöttzajló kalandra középhaladóangolnyelv-tudással rendel-kező 12-14 éves gyerekek

jelentkezését várják. A cél,hogy a gyerekek fejlesszéknyelvtudásukat és bátranhasználják a hétköznapok-ban. A program tevékeny-ségei: interaktív játékok ésgyakorlatok, tájékozódásiránytű és térkép segítsé-gével, hegyi túrák, kötélkertitevékenységek. A programothazai és külföldi oktatókvezetik, élménypedagógiaimódszerek alkalmazásával.Érdeklődni és feliratkoznijúnius 19-ig az info@out-wardbound.ro címen, vagya 0769-224-290 és a 0365-407-673- as telefonszámo-kon lehet. A helyek számakorlátozott.
Áloméj az állatkertbenÁloméj az állatkertben cím-mel fogyatékkal élő gyer-mekek és családjaik számá-ra szervez különleges tevé-kenységet a marosvásárhe-lyi állatkert. A program jú-nius 2-án este zajlik. A te-vékenységet 1996-ban arotterdami állatkert kezde-ményezte, azóta 228 állat-kert csatlakozott hozzá. Je-lentkezni május 31-ig lehet.Kapcsolattartó: HalmágyiIldikó, telefonszám: 0746-799-057, 0732-440-093.
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Vasárnap megtörténta váltás az Elysée-palo-tában, s hétfőn Emma-nuel Macron máris Ber-linbe utazott. A píszímédia tudósításai sze-rint Merkel és Macronigen jól megértettékegymást, a rossz nyelvekszerint Angéla kiosztot-ta a mieheztartást Emmanuelnek. Mindenesetre a híradások közös „menetrend” el-készítésének szándékáról számoltak be az EurópaiUnió és az euróövezet továbbfejlesztését illetően.Hogy ez gyakorlatilag mit is jelent, arról egyetlenszót sem szóltak, de vélhetően Németország uniónbelüli pozíciójának a megerősítéséről, vezető sze-repének egyértelművé tételéről van szó. Ami ellena gazdaságilag meggyengült Franciaországnak egyet-len szava sem lehet. Most látszik beigazolódni azepésnek szánt mondás, hogy bárhogyan voksolnakis a második fordulóban a választópolgárok, Fran-ciaországot egy nő vezeti majd. Arról, hogy ha tehetnék, a jövőben merre terelnékaz európai politikát, sok mindent elárul a közössajtótájékoztatón kifejezett szándék, miszerint új-raalapítanák az EU-t. Mégpedig a föderális gondolatjegyében. Amelyben, affelől ne legyenek kétségeink,továbbra is, sőt ezentúl hangsúlyosabban Német-ország érdekei élvezik az elsőbbséget. „Én leszekaz utolsó, aki megmondja Franciaországnak, hogymit kellene tennie” – mondta szinte szabadkozóanAngela Merkel, ami a diplomácia nyelvén azt jelenti,hogy ő az első. Eme szándék alátámasztásaként ér-tékelendő az is, hogy a találkozó utáni közös sajtó-tájékoztatón célként megfogalmazott több pragma-tizmus, kevesebb bürokrácia mind-mind az egy-központú unióra utal. Az a tény, hogy mindketten„menekültpolitikáról” és nem irányított migrációrólbeszéltek azt bizonyítja, hogy a „migráncs”-kérdésvalós megoldására szándékuk sincs. Igaz, ha akar-nának, akkor se tudnának megbirkózni a feladattal. Ehelyett újfent rámutattak a közös ellenségre, abukott, mert a huszonegyedik századi kihívásokrahelyes, hogy úgy mondjam: adekvát válaszokattalálni képtelen liberális demokráciák ellenségére,a populizmusra, amelynek európai „előrenyomulásátfel kell tartóztatni”. És itt nyilván Putyinra és az EU-n belüli „különutasokra”, a népvándoroltatás útjábanálló V4-ekre gondoltak. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Emmanuel Merkel elnöksége elkezdődött   
Az elmúlt héten megjelent cikkünkben a Maros Megyei Sürgősségi Kórház inter-
venciós kardiológiai osztályának munkatársai dr. Lőrinczi Zoltán orvosigazgatót
tették felelőssé munkájuk hátráltatása miatt. Az intézményben dolgozók azt ál-
lították: Lőrinczi doktor kerékkötője volt a – törvény által előírt – kritikus infark-
tusos betegek ellátásáért felelős egység modernizálásának, illetve a kardiológiai
koronáriás őrző, úgynevezett USTACC létrehozásának. Lapunk megkereste dr. Lő-
rinczi Zoltán orvosigazgatót is, aki cáfolta a kardiológiai klinika munkatársainak
álláspontját.  

„A cikkben levő, szemé-lyemre vonatkozó állításoktételes cáfolatát és az errevonatkozó iratokat – ikta-tószámmal, aláírással, dá-tummal – szolgálati helye-men, 8 és 16 óra közöttminden kedves érdeklődő-nek a rendelkezésére tu-dom bocsátani. Ezen felül afelsorolt szemrehányásokellentétét is ugyanígy bizo-nyíthatom” – nyilatkozta dr.Lőrinczi.„2013-ban orvosigazga-tóként az USTACC megva-lósításának a feltételeit, kö-rülményeit és előírásaitrészletezem az akkori ve-zetés számára, az intéz-mény vezetése pedig feljo-gosítja arra a kardiológiaiklinikát, hogy véghezvigyeaz USTACC létesítését, még-pedig azt a tíz ágyat” – tud-tuk meg.„2013-ban azt kértem akórház menedzserétől –mivel a kardiológiai klini-kán elfogytak a koronária-tágító eszközök, amelyekrenekik szükségük lenne –,kérjük kölcsön őket, hogyaddig is lehessen az infark-tusveszélyes betegeket ke-

zelni” – így Lőrinczi válaszaaz őt ért vádakra.Továbbá ezt mondta: „Éj-szakai jegyzőkönyvvel ren-delkezem arról, amit aSMURD-nál vettünk fel, ésahol Raed Arafat volt egész-ségügyi államtitkárral tár-gyaltunk arról, hogy a kar-diológiai páciensek részéreszerezzük be azokat az egy-szer használatos eszközöket,amelyek beszerzésének el-mulasztásával a cikk vádolt.”
„Én kérelmeztem az 
eszközök beszerzését”„2013-ban a kardiológiaiklinika arra kért, hogy sür-gősen szüksége van a kar-diovaszkuláris esetekhezmeghatározott darab-számú sztentre, valamintkatéterre. Én erre írásbanazt válaszoltam, hogy el kellkerülni bármilyen pácienselvesztését, még olyan ala-pon is, ha valaki nem adtaaz orvosnak a kezébe azt asztentet, amivel megműt-heti. Javasoltam a felsoroltanyag kiadását a készletről.Tehát én voltam az, aki ké-relmezte, és ezt fogom

tenni a jövőben is” – tudtukmeg.„2017. április 25-én jó-magam láttam el a kórház-menedzseri feladatokat, ek-kor kérte a kardiológiaiklinika munkatársa az esz-közök lehető leghamarabbibeszerzését. A cikk alanyaazt mondja, hogy ellehetet-lenítettem a folyamatot, vi-szont én már a kérelmezésnapján azt írtam az illeté-keseknek, hogy referálja-nak a beszerzési folyamatállapotáról és a vélhető dá-tumáról. Ezt Benedek pro-fesszornak is elküldtem, akialáírta, hogy átvette, teháttudta, hogy azon dolgoz-tam, hogy meglegyenek azeszközei” – mondta az or-vosigazgató.„Ezév április 20-án he-lyettes menedzserként for-dultam az Egészségügyi Mi-nisztériumhoz, amelybenarra kérem a szaktárcát,hogy a kardiológiai klinikát10 ággyal bővítsék. Holotta Központ cikkében az je-lenik meg, hogy megvétóz-tam az ágyszám növelését.Egyrészt cáfolom az állítást,másrészt dokumentumok-
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Dr. Lőrinczi Zoltán: „Az állításokat
cáfolom, és ellentétüket is bizo-
nyítani tudom”

kal tudom igazolni, hogy énjártam közben az ügy meg-oldása érdekében” – szö-gezte le.„2016. március 11-én azUSTACC szervezésével ésműködésével foglalkozomegy hat oldalas, a kardioló-giai klinikáról származómemórium hatására szüle-tett memóriumban.”„2017. május 4-én a ke-reskedő benyújtott egyszámlát  az eszközökről,amelyeket a kórház vásá-rolt. Tehát a nyilatkozat pil-lanatában az eszközök mármegvoltak a kardiológiaiklinikának. Nem tiltottamle az eszközöket, sőt, énrendeltem meg, amivel a

kardiológusoknak kezelnitudnak, ha kellett, sürgős-ségileg is. Ezeknek átvéte-lét Benedek professzor alá-írásával bizonyította.”Dr. Lőrinczi Zoltán to-vábbá azt is szóvá tette,hogy az orvosigazgatóitisztséget versenyvizsgasorán nyerte el már máso-dik alkalommal. „Ha azelőző mandátumom  há-rom éves tevékenységévelvalaki nem volt elégedett,az illető megpályázhattavolna a tisztséget. Becsület-tel végeztem a munkám” –zárta dr. Lőrinczi Zoltán.
Pál Piroska
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A Kistemplomot Vásárhely turistaútvonalára!
Április 20-án egy történelmi és művészettörténeti előadássorozat vette kezdetét
a marosvásárhelyi Gecse Utcai Református Egyházközség rendezésében Kistemp-
lomi esték címmel. A szervezőknek - Lakatos Péter lelkésznek és Berecki Sándor
gondnoknak - az előadássorozattal az volt a céljuk, hogy a Kistemplomot mint mű-
emléket népszerűsítsék. Ezért olyan szakembereket kértek fel előadások tartá-
sára, akiknek kutatási területe kötődik a templomhoz. Az estekre az egyházközség
Gyülekezeti Otthonában került sor a Református Emlékbizottság támogatásával.  Az első előadást  Berek-méri Árpád  Róbert levél-táros  tartotta  az  egykoraz Kistemplom helyén állóispotályról. Az előadásonrészt vevők megtudták,hogy a 16. században az is-potály már a Szentmiklósutcában, a mai Kistemplomhelyén állt. A telket a kö-zösség egy Sásvári nevű sze-mélytől kapta adományba.Arról is szó esett, hogy azispotály történetének egyikkritikus periódusa a II. Rá-kóczi Ferenc vezette sza-badságharc idején volt, ami-kor az átvonuló labanc ha-dak az épületet elpusztítot-ták és arról is, hogy az 1720-as években milyen körül-mények közt épült fel az is-potályhoz tartozó első fa-templom a mai Kistemplomhelyén, és hogyan alakultki és növekedett az ispotálykörüli református hitközös-ség, szükségessé téve atemplom bővítését, majd1757-ben az átépítését. A második előadó, LászlóLóránt történész a 19. szá-zadi Marosvásárhelyről tar-tott előadást, amelynek elsőharmadában a Kistemplomis épült.  Az előadáson je-lenlévők megismerhettékazt a 19. századi Marosvá-sárhelyt, melyben 1850 tá-ján 4893 református, 2051római katolikus, 202 izrae-lita, 157 evangélikus, 432görög katolikus, 64 unitá-rius és 38 ortodox lakott. Aváros életének fordulópont-ját és 20. századi történe-

tének kezdetét BernádyGyörgy polgármester váro-sépítő tevékenysége jelen-tette. 
Az osztrák katonaság 
kórháznak, majd 
raktárnak használta 
a templomotA harmadik előadásonOrbán János művészettör-ténész a templom építés-történetét és az építészetisajátosságait ismertette,amelyből fény derült arrais, hogy bár az alapkövet1815. július 31-én fektettékle, az anyagi nehézségekkövetkeztében elhúzódómunkálatok miatt az elsőistentiszteletre csak 1827.december 2-án került sor.A Kistemplom 19. századitörténetének talán legkri-tikusabb periódusa 1854-ben következett be, amikora templomot az osztrák pa-rancsnokság rendelkezésérekatonai kórházzá, majd ga-bonaraktárrá alakították át.Újraszentelése 1856-bankövetkezett be.A negyedik alkalommalKovács Mária-Márta művé-szettörténész a templomúrasztali készletét mutattabe. A Kistemplom úrasztalikészletét 1861 májusábanellopták. Az előadáson résztvevők megtudhatták, ho-gyan bukkantak a hatóságokaz elásott „kincsek” nyomá-ra és azt is, hogy a kistemp-lomi serlegeken miért világiés nem egyházi motívumok

láthatók.  Az ötödik, „ráadás elő-adást” Berecki Sándor gond-nok, a Maros Megyei Mú-zeum régésze tartja a mainapon (május 18-án) Bibliaés régészet címmel.Berecki Sándort arra kér-tük, mondja el, miért tar-tottak fontosnak megszer-vezni egy ilyen eseményso-rozatot. „A Gecse utcai Kis-templom a történeti Maros-vásárhely perifériáján he-lyezkedik el, a jóval látoga-tottabb Bolyai Líceumtól,Teleki Tékától és Kendeffy-háztól kb. 350–400 méterre.A reformáció 500. évfordu-lója alkalmat adott arra, hogybemutassuk első sorban agyülekezetnek, de a nagy-közönségnek is ezt a mű-emléket, felhívva a figyelmetjelentőségére. Ugyanakkorhosszú távon azt reméljük,hogy sikerül a templomotfeltenni a marosvásárhelyituristaútvonalra. Erre konk-rét elképzeléseink is vannak,melyeket a műemlék felújí-tásával egyidőben szeret-nénk megvalósítani. Az ese-ménysorozatra az érdeklő-dés a vártnál nagyobb volt.Az előadások elsősorbanszakmaiak voltak és csakmásodsorban népszerűsítők,ennek ellenére az érdeklő-dők száma 45 és 100 közöttváltakozott. A szakelőadásokesetében vásárhelyi viszony-latban ez a részvételi arányaz átlagnál magasabbnakszámít” – tudtuk meg a Kis-templom gondnokától. 

„Léteznek értékek 
az egyházban”Az előadásokon résztve-vőkben megfogalmazódha-tott az a kérdés, hogy talána szervezők részéről ez egypróbálkozás volt arra is,hogy az egyházat kivigyéka templom falai közül azemberek közé és fordítva,az embereket az egyházhozközelítsék. „Az által, hogyaz esemény egyik házigaz-dája és ötletgazdája „világi”volt, és az előadások az egy-ház történetéhez kötődtek,kétségtelen, hogy történtegy ilyen jellegű közeledésis, bár erre tudatos törekvésnem létezett.  Azt viszontmindenképpen meg szeret-tük volna mutatni a közös-ségnek, hogy a tanításontúl is léteznek értékek azegyházban, olyan „kincsek”,amelyek akkor is a mieink,ha nem ehhez a felekezet-hez tartozunk. Erre a leg-

jobb példa az, hogy azelőadásokon nem csak agyülekezetünk tagjai, ha-nem más gyülekezetek cso-portjai és számos egyéniérdeklődő is eljött" – érté-kelte az eseményt BereckiSándor régész. Az estek befejező „ráadáselőadására” lapunk megje-lenésének napján kerül sor,ezért arra kértük az előadót,ismertesse röviden miről isfog beszélni. „Az előadás témája a bib-lia történelmi kora. Az elő-adással a bibliai személyekés események helyszíneitszeretném bemutatni régé-szeti lelőhelyek és leleteksegítségével. Ugyanakkor abibliai korokat és esemé-nyeket párhuzamba fogomállítani az egyes időszakok-ban Erdélyben élő népekanyagi kultúrájával, hitvi-lágával” – tudtuk meg. 
Nemes Gyula

Újabb kitüntetés 
dr. prof. Benedek Imrének
A múlt hét folyamán dr. Benedek Imre professzor a MagyarKardiológusok Társaságának 2017-es évi balatonfüredi kong-resszusán az általa kifejtett szakmai, oktatási és tudományostevékenység, valamint az MKT határon túli munkacsoportjá-nak létrehozásáért és működtetéséért végzett mun kásság el-ismeréseképpen külföldi professzornak járó legmagasabbrangú kitüntetésben részesült. Gratulálunk!
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Erdély legfontosabb végvárainak egyike
Borosjenő, a Fehér-Körös partján fekvő egykori járási
székhely Aradtól északkeletre, szűk negyven kilomé-
terre fekszik. Neve a magyar Jenő törzsnévből ered,
melynek szállásterülete lehetett. Előtagja a környék
gazdag bortermő voltára utal. Várát 1295-ben említik
először castri Jeneu alakban. Albert magyar király
1438-as sikertelen hadjárata után a Murád szultán
bosszúja elől menekülő szerbek telepedtek le itt. A
település szerb neve Hunyadi János tiszteletére szü-
letett. 1564-ben elfoglalták a törökök, 1595-ben Bor-
bély György karánsebesi bán foglalja vissza.
1658-ban ismét a törökök kezére került, akiktől a te-
lepülést 1693-ban foglalták vissza. Határában a ba-
lukányi malom környékén lehetett a XIII. századi
eredetű, de először 1318-ban említett Szent Dénes
tiszteletére szentelt monostor és a mellette állt Szent-
lélek templom, melyek a tizenöt éves háborúban
pusztulhattak el. 

Az első vár
okleveles említése

1295-re datálható A Fehér-Körös partján,az egykori Zaránd várme-gyében található városrautaló első okleveles adatunk1199-ből származik. Imre király egy Bechenevű nemesember fiaitól,Jánostól és Lukácstól elvettea Köröshöz és a Makra hegy-hez közel lévő, Dienes vér-tanúról nevezett zárdánakés a Szent Lélek egyháznak– amely minden bizonnyalJenő közelében lehetett –kegyuraságát. Amint azt már rövidenjeleztük, első várát 1295-ben említik castri Jeneualakban, mint királyi várat. Egy 1347-ben kelt okle-vélben I. Lajos király meg-parancsolja a váradi kápta-lannak, hogy a Ferenc pan-kotai és desznői várnagy ésa Dénes fia Ábrahám közötttámadt birtokhatár vitábantartson vizsgálatot. 

Nem tudni, hogy 
a település mikor 
került a Losonczy 
család birtokábaHogy Borosjenő mikorkerült a Losonczy családbirtokába, nem tudjuk, deKiss Gábor, az Erdélyi várak,várkastélyok című könyvé-ben arról ír, hogy 1387-benLosonczy István szörényibán már innen keltezte azegyik levelét. Losonczy László és István1477-ben káplánjuknak,Szécsényi Antalnak adták aJenő városában lévő Szent-háromság-kápolna rektor-ságát. 
A törökök bevonulnak 
a fejedelem által 
elhagyott várbaA fent leírtakat követőenlövetően, csak a mohácsicsata után, 1564-ben tör-ténik említés ismét, amikorJános Zsigmond, Erdély fe-jedelme a német kézben

levő Jenő várát elfoglalta.Miután Schwendi Lázárcsászári tábornok fegyver-szünetet kötött a temesváripasával, a fejedelem általelhagyott várba bevonultaka törökök. Erről az eseményről Ist-vánffy így ír, idézzük:„…amint Gyula …elveszetttáborát és ágyúit Jenő ellenindította… Mikor a váratmár néhány napon át lőttéka németek félelmükben el-határozták, hogy azt az el-lenségnek átadják… Az őr-ség tehát, az éjfél sötétjétbevárva, ott hagyta üresena várat…”.
A törökök 
felgyújtják a váratSzintén a fent említettszerző közléséből derül kiaz is, hogy az 1595. évi po-zsonyi országgyűlést köve-tően Báthori Zsigmond ve-zére Borbély György karán-sebesi bán szeptember ti-zenhatodikán körülzárta

Jenő várát. A sövényfalakkal, árkok-kal és kettős sánccal övezett,hétszáz török katonával vé-dett erősséget Király Györgyváradi helyettes kapitányágyúkkal kezdte lövetni,mire a törökök a külső váratfelgyújtották és a belső vár-ba vonultak vissza. Végül is egy hónapi ke-mény ostrom után októberhuszonkettedikén sikerültezt is elfoglalni. 
Megölik a Moldva felé
menekülő fejedelmet 1599-been Báthori And-rás bíboros lett Erdély fe-jedelme, akit a Porta is haj-landó lett volna támogatniazzal a feltétellel, ha meg-kapja Lippa és Jenő várakat. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból derül ki, hogy mi-után ezt az ajánlatot a feje-delem megtagadta, nem ka-

pott katonai támogatást aszultántól, és így kis létszá-mú seregével nem tudottellenállni Mihály vajda ha-dainak, és Nagyszebennélvereséget szenvedett. A Moldva felé menekülőfejedelmet székely parasz-tok megölték. 
A vár és tartozéka 
Bethlen Gábor fejede-
lem birtokába kerülOkiratok tanúskodnak ar-ról, hogy Erdély új fejedel-me, Báthori Zsigmond1601-ben a várat kilenc-venhat faluval együtt ToldiIstvánnak adományozta, de1604-től már Petneházy Ist-ván jenei főkapitány sze-rezte meg az uradalom leg-nagyobb részét.Petneházy 1616-ban mégmindig jenei főkapitány,azonban ekkor már a várés tartozéka Bethlen Gáborfejedelem birtoka. 

folyt. a 6. oldalon
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Lippa 1616. június tizen-negyedikén történt átadá-sával török elleni végvárlett Jenő vára is. A szultán azonban e várátadását is követelte Beth-lentől. Dokumentumokbólidézve:„…Jenő várának megadá-sával a mi kegyes és felségeskedvünket és kívánságunkatmegékesitsétek és annakeleget tegyetek…”.Bethlen azonban ezt Ka-muthy Farkas követ útjánvisszautasította. Fontos tudni azt is, hogy1620-ban új kapitánya letta jenei várnak, mégpedig be-lényesi Gálffy György sze-mélyében, aki azonnal hoz-zákezdett annak kijavításá-hoz és megerősítéséhez, mertmint esküjében fogadta:„… az én kegyelmes uramő felsége birodalmától ésErdélyországtól s magyarkézből való elidegenítésétőloltalmazni igyekszem…”.
Haller Gábor folytatja 
a vár kibővítésétSzintén Kiss Gábor mun-kájából tudjuk meg, hogy1651 februárjában HallerGábort nevezik ki a jeneivár főkapitányának, aki márévek óta vezette az erődít-mény építését, és most aztbe is akarta fejezni.Előbb a délkeleti bástyátépítette meg hatalmas cö-löpökre rakva a Körös gya-kori áradása miatt, azutána városra néző délnyugatitemeltette magasabbra, majdaz északkeletit javíttatta ki. Az északi és a keleti bás-tyák között árkot húzatott,azon belül palánkot is épít-tetett, és: „…ott is egy jó vá-rost ültetett vala – írja Sza-lárdi János – rácokkal ésegyéb emberekkel, s a kétvárost emelcsős kapus híd-dal egybefoglalván, a szigetelőtt levő árkokra is Bélifelé hidat és emelcsős kaput,s afelett alkalmatos strázsálóhelyet építtetett vala…”.

Amit jenei végváriak 
hadakozásairól 
tudni kellAz 1650-es években a je-nei végváriak váltakozó sze-rencsével hadakoztak a gyu-lai törökökkel, és gyakrana sarkadi és szalontai haj-dúkkal egyesülve vezettekportyákat a török ellen. Seres István, a Várak kas-télyok templomok című tör-ténelmi és örökségturiszti-kai folyóirat 2013. októberiszámában ír arról, hogy1658 júniusában például1200-1300 magyar vitézgyűlt egybe. Újlaky László kapitányparancsára a Diószegi Kris-tóf lovas hadnagy vezettejenei vitézek és a Thúry Mi-hály Zaránd vármegyei alis-pán parancsnoksága alattlevő nemesség a sarkadi-és szalontai hajdúkkal kar-öltve indultak el a Gyulárólkijött törökök ellen. Bár a magyarok által ve-tett les nem a legjobban si-került, és a martalékra rá-akadt törökök még időbenvisszafordultak, a magyarokjúnius huszonegyedike haj-nalán még így is el tudtákfogni a gyulai Haszán agátés Memhet agát, a kutasiés lökösházi földesurat.
Rákóczi György 
elrendelia vármegyék és
a székely székek fegyve-
res erejének összeírásátBorosjenő őrsége nemvett részt a fejedelem len-gyelországi hadjáratában, atörök fenyegetés árnyéká-ban levő Hunyad, Zarándés Szörény vármegyékugyanis felmentést kaptaka hadra keléstől. Seres István közlésébőlaz is kiderül, hogy 1658 ja-nuárjában Rákóczi Györgyéppen Jenő fenyegetettsé-gének hírére rendelte el avármegyék és a székely szé-kek fegyveres erejének ösz-szeírását. 

Augusztusban KöprülüMehmed nagyvezír már sze-mélyesen vonult Jenő alá. Miközben Újlaky Lászlókapitány betegen feküdt, acivil lakossággal a várvédőkatonaság „java, színe” iselhagyta a várat, és végülSzalárdi János leírása szerinta várhoz tartozó gyalogság-gal együtt alig háromszá-zötven fegyveres maradt. Végül a védők követségetmenesztettek a nagy vezírtáborába, és szeptembermásodikán szabad elvonu-lás mellett feladták a várat. A fejedelem Nagyváradontörvényt láttatott Újlaky ka-pitány, Diószegi Kristóf lovashadnagy, valamint a feladás-ban részt vett német óbesterfelett, majd a piacon mind-hármuknak fejét vétette. Egyedül a nagy vezír tá-borába küldött követ, ThúryMihály alispán menekültmeg a halálos ítélettől.A török rögtön berendez-kedett, és a vár kedvező fek-vését látva a temesvári beg-lerbég hamarosan ide tetteát a tartományi székhelyét,amit egyes források már1660-ban is jenői vilajetkéntemlítenek. Harmincöt esztendőnekkellett ismét eltelnie, hogya térség végleg felszabadul-hasson a török uralom alól.
(befejező rész 

a következő 
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-

csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Roșu Mária és Dem-
ján László műemlékvédő épí-
tész  gyűjteményükből küldte
be szerkesztőségünkbe.

Vásárhelyi 
divattervező 
a világ leg-
jobbjai között
Bakó Emese divattervező csupán 24 éves, de már
szépen ível a pályája felfele. Az egyetemi végzős kol-
lekciójával az összes díjat beseperte, és könnyen
lehet, hogy sokan hordtuk az általa megálmodott
ruhákat, hiszen a közismert H&M márkának is ter-
vezett Stockholmban. Most az Elle Románia divat -
magazin jelölte Emesét, hogy az országot képviselje
egy olyan eseményen, ahol a világ 44 államából csu-
pán egy-egy tervezőt választanak ki. 
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– Miként alakult a divattal
való találkozásod? – Bár klisének hangozhat,de már kiskorom ót érde-keltek a ruhák, az öltözkö-dés. Komolyabban akkorkezdtem ezzel foglalkozni,amikor az internethasználatmindennapos lett, így szá-mos olyan dolgot fedezhet-tem fel, amiről meg akkori-ban könyveket sem kaptamvolna. Ekképp kezdődött ela Harajukutól a grunge-igterjedő érdeklődésem, ésmegnéztem minden elér-hető divatbemutatót. Ezmég a divatblogok, az influ-encerek és a streetstyle fo-tósok „korszaka” előtt tör-tént. Ezeket a műveleteketma is megteszem, csak sok-kal szelektívebben.

– Hogyan határoznád meg
az alkotói stílusod?– Úgy érzem, ahhoz, hogyjól kialakult stílusról be-széljek, még igencsak azelején járok a pályámnak,de kollekcióimnak mindigálmodozó, mesebeli és fi-lozófiai háttere van. Érzé-sekre épül, amit majd ki-bontakoztatok egy jól meg-fogalmazott koncepcióvá.Persze ezt megannyiszorhosszas kutatás előz meg,és csak ez után készülnekel a ruhák.

– Stockholmban dolgoztál
a H&M-nél és Londonban a
Giles Deacon divatháznál.
Milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodtál?– Nagyon pozitív emlé-kekkel tértem haza mindkétországból. Bár a két cégnekteljesen más filozófiája van,mindkét helyen új dolgokatsajátítottam el. A Giles De-acon nemrég vált haute co-uture-házzá, de amit márakkor náluk csináltam, azis ehhez tartozott: sok ké-zimunka, gyöngyözés, kézihímzés. Rengeteg munkáskézre és időre volt szükségegy ilyen egyedi, kifinomultruha elkészítéséhez. Sok-

szor túlóráztunk, de az ered-mény mindig magáért be-szélt. Ez egy kisebb cég –ahol az alkalmazottak szá-ma nem több mint 15 főplusz a gyakornokok –, itta munka máskepp folyik,mint egy világon szinte bár-ki számára elérhető fast fas-hion cégnél, amilyen a H&M.Az utóbbi márkánál is sokattanultam, és a legtöbb mun-kám számítógépes tervezésvolt. Különlegesen jó érzésvolt utólag a boltokban vagyaz embereken látni azokata darabokat, amelyeket mégaz ott töltött idő alatt ter-veztem.
– Mi a legnagyobb kihívás,

nehézség a szakmádban?– A divat egy biznisz, ésezt sokszor elfelejtik az em-berek, és inkább művészet-ként tekintenek rá. A mű-vészeti egyetemen tanultam,emiatt számomra köteles-ség, de nehézség is, hogyezt a kettőt ötvözzem.Ugyanakkor üzleti háttér-tudás és kapcsolatok nélkülnehéz fejest ugrani egy sajátcég alapításába, itt is aka-dályokba ütközhetünk. 
– Te magad miként öltöz-

ködsz a mindennapokban?
Saját alkotásaid hordod?– A stílusom eléggé ek-lektikus, sokat változott azidők során, néha nagyonegyszerű, alapdarabokbólállnak az összeállításaim –farmer, póló –, máskor mega különlegesebb darabokatkeresem. Fontosnak találoma minőségi, egyszerű ruha-darabok helyét a szekrény-ben, és ezekre könnyen lehetépíteni majd kiegészítőkkel.A cipőknek mindig kiemeltjelentősége van az ruhatár-amban, hiszen egy érdekespár sokat változtat az out-fiten. És igen, néha hordoma saját alkotásaimat is.

– A régióban viszonylag
sok tehetséges divattervező
tevékenykedik. Hogyan sike-

rült neked kitűnni közülük,
hiszen közismert divatblog-
ger hordta a ruhádat, di-
vatmagazinok elismerően
írnak alkotásaidról. – Tényleg számos tehet-séges fiatal van a térségben,és mivel új iparágról beszé-lünk, a jövőben még többreszámíthatunk. Ami engemillet, úgy érzem: jó időbenvoltam, jó helyen, de mindeza rengeteg és megfeszítettmunka nélkül mit sem értvolna. A szenvedélyem a di-vat, szeretek tervezni, ku-tatni, folyamatosan keresema szépet, az érdekeset, ésminden ezzel kapcsolatosdolog elbűvöl és leköt. Talánaz is lehet a siker titka, hogysokat adok magamból amunkáimba, lehet, hogy ezérezhető kívülállóként is,illetve örülök, hogy másnakis tetszik.

– Hogyan véled, a vásár-
helyiek, erdélyiek követik a
divatot?– Vannak olyan városokErdélyben, ahol szemmellátható a divat felé irányulóérdeklődés. Ilyen példáulKolozsvár, ahol viszonylagdivattudatosak az emberek,főleg a fiatalok. Ez biztosanannak is betudható, hogyma már szinte minden da-rab beszerezhető a boltok-ban, interneten. Vásárhelyviszont távol áll Kolozsvártólebből a szempontból, ittnem is kell kirívóan öltöz-ködni ahhoz, hogy megbá-muljanak az utcán, bár azévek során nyitottabbak, el-fogadóbbak lettek az em-berek… 

– Melyik díjadra, jelölé-
sedre, fashion show-dra vagy
a legbüszkébb?– A legkedvesebb prezen-tációm a 2016-s végzős kol-lekcióm bemutatója, amit akolozsvári Művészeti és De-sign Egyetem divattervezésiszakának elvégzése megko-ronázásaként, az UAD Gálánmutattam be. Utolsó voltam

a sorrendben, alig volt időátöltöztetni a modelleket,a zene hamarabb lejárt,mint kellett volna, mégistökéletes volt. Emellett na-gyon büszke vagyok mindenjelölésemre: például a két-szeres Best Young Desig-nerre a romániai Elle StyleAwards keretén belül, emel-lett az idei London FashionWeek kiállításra, amin szin-tén az ország egyik képvi-selőjeként vehettem részt.Ezenkívül számos projekt-nek voltam része, példáula DIPLOMA, a Zain vagy ahamarosan sorra kerülő Ro-manian Design Weeken valószereplés.
– A 2017-es divatból mi

az, ami tetszik, és mi az, ami
előtt értetlenkedve állsz?– Általában szeretem azúj, radikális változásokat adivatban, mert úgy érzem,ezekkel lépünk előre. Nyil-ván számos trend a múltbólinspirálódik, és alkalmaz-kodik a jelenhez. Az egyiklegerőteljesebb irányzat,amit olyan divatházak hoz-tak be, mint a Vetementsvagy Gosha Rubchinskiypont a kelet-európai eszté-tikából fakadnak, amelyekironikusan a luxus fény-pontját jelentik ma. Lehet,

hogy hozzánk ez a kor idő-ben túl közel áll ahhoz, hogylétjogosultsága legyen, ésez is árulkodik arról, hogymilyen távol állnak egymás-tól különböző társadalmak.Viszont vannak olyan tren-dek, amelyek nem véletlenülvoltak egyes szubkultúrákrészévé. Előfordul, hogy mafősodrú divathullám lett be-lőle, de szubkulturális gyö-kerei miatt soha nem fogmindenki személyiségéhez,életmódjához illeni.
– Romániát képviseled

idén az Elle Fashion Award-
son. Milyen érzés ez a jelölés? – Nagyon örülök és meg-tisztelő számomra, hogy azElle Románia engem jelölt,hogy az országot képvisel-jem. Ez a világ összes or-szágában megjelenő Elle új-ságnak közös projektje, azaz44 államnak ugyanennyi di-vattervező képviselője van.Nem verseny ez, hanem le-hetőség, hogy a világ meg-ismerje a fiatal tervezőket.Nagy elismerés, hogy olyannépszerű nevek között sze-repelhetek én is, mint MollyGoddard, Virgil Abloh azOff-White-tól, Vika Gazins-kaya vagy Tanya Taylor.

Pál Piroska

Bakó Emesére a http://ellefashionnow.com/en/designer/30 honlapon lehet szavazni.



\ 8. \ |  HUMOR |

| Központ hetilap | 2017 / 20. | május 18–24. | |

A guminők kora lejárt: egy amerikai cég olyan szex-
robotokat készül piacra dobni, még az idén, amelyek
saját személyiséggel rendelkeznek, és aktus közben
orgazmusra is képesek. A Harmony névre keresztelt
andreaoid egyéni ízlés szerint kalibrálható, azaz fel-
ruházható különböző személyiségekkel, és még arra
is képes, hogy megjegyezze a tulajdonos szülinapját,
illetve hogy „kedvese” kedvenc ételéről vagy zenéjé-
ről csacsogjon. A robotpuncilina mellé egy applikáció
is jár, amivel újabb személyiségeket (intelligens, fé-
lénk, féltékeny, idegesítő vagy kedves) tölthetünk fel
rá, továbbá a választott modell mellbimbójának szí-
nét 42 árnyalat közül lehet kiválasztani, illetve 14 kü-
lönböző szeméremajak szerelhető a cubákjai közé.

Szexrobot

Némi felárért bizonyárakombinálni is lehet a nőstényszexterminátor személyisé-geit: intelligensen félénk, fé-lénken féltékeny, idegesítőenkedves satöbbi, valamintolyan újabb extrákkal ellátni,amiktől még élethűebbekkéválnak: szőrös vádli, plöty-tyedt mell, narancsbőrösülep, karikaláb meg hason-lók. És most lássunk néhánypárbeszédet különböző sze-mélyiségű robotmancikkal:
Intelligens– Kipróbálunk valami újszexpózt, bébi?– Most inkább olvasgat-nék. Lapozol nekem?– Meg vagy te húzatva?– Légy szíves, ne beszéljígy velem. Ebből is látszik,hogy fejletlen a metakognitívintelligenciád.– A micsodám fejletlen?!– A micsodád is fejletlen,de akinek fejletlen a meta-kognitív intelligenciája, az ne-

hezen képes tudatosítani asaját emócióit és hangulatait.– Hol is van az a kapcsoló,amivel át lehet téged állítaniintelligencsről kedvesre?– Nem intelligencs, intel-ligens. Itt hátul, a tarkómon,de ha nem kezeled adekvá-tan a verbális konfliktusai-dat, akkor… – Akkor megkérdem újra:kipróbálunk valami új szex-pózt, bébi?– Persze, drágám!
Féltékeny– Milyen szépen csillognaka szemeid, kicsim, egész dél-után töltötted magad?– Engem ne kicsimezz!Kicsimezzed Józsinak a ro-botcsaját!– Mi van?!– Asszed nem láttam, mi-lyen guvadt szemekkel bá-multad azt a kis repedtsarkúgépkurvát, amikor legutóbbitt voltak?– Dehogy bámultam.

– De igenis bámultad! Há-tul is van szemem, mert atarkómra is tetettél, hogyakkor is tudj a szemembenézni, amikor háttal lovizok,te perverz állat!– Rémeket látsz, csajé,mind a négy szemeddel.Mondom, hogy nem bámul-tam. Nem is tetszik, mertannak csak három melle van.– Arról már nem is be-szélve, hogy a múltkor szexközben Sárinak szólítottál!– Hát ha egyszer az a neved,te nagyonhülye! Együtt vá-

lasztottuk ki, nem emlékszel?– Az az intelligens sze-mélyiségemnek a neve, en-gem Szidikének hívnak!– Ha nem hagyod abba,átkapcsollak félénkre, s le-viszlek a sötét pincébe, aztánott retteghetsz magadnakreggelig!
Idegesítő – Szia, cicám, van kedvedhancúrozni?– Ilyenkor kell hazajönni?– Hát, elhúzódott az ér-

tekezlet…– És nem tudtál telefo-nálni?– Telefonálni?! Hiszenmozogni se tudsz, b*zmeg,hogy vennéd fel a telefont?S különben is, az előbb kap-csoltalak be.– Persze, mindig csak akifogások!– Na, ne mind rinyálj, vet-tem neked egy szép új pár-ducmintás szeméremajkat,beszerelhetem?– Anyádnak!
Molnár TiborMagyarországiak sztereotípiái székelyekről, Székelyföldről 

☻ Minden székelyt Áronnak vagy Ábel-nek hívnak
☻ Minden székely Fidesz-szavazó, ésOrbán Viktor a székelyek istene
☻Minden székely udvarán áll egy WassAlbert-szobor és egy Tamási-emlékmű
☻A székelyföldi tömbházlakásokban azajtókat kicsi székelykapuk helyettesítik
☻Minden székelynek a székely himnusza csengőhangja, és faragott a PIN-kódja
☻ Minden székely asszony állandóanvagy kenyértésztát gyúr, vagy töltött ká-posztát főz, vagy a Duna tévét nézi
☻ Minden székely férfi állandóan vagyfát vág, vagy juhokat terel, vagy a subájáraheveredve pipázik
☻ A székely gyerekek a játszótéren isnépviseletben ugrálnak, és már a köldök-zsinórjuk is vitézkötéses
☻ Az Igazi Csíki Sör hűs forrásokból fo-lyik
☻ A székelyek mind rokonok

☻Ha egy magyarországi turista eltéved,pálinkát főznek belőle
☻ A székely mészáros, gipszkartonozóés villanyszerelő egyaránt egyetlen bicská-val dolgozik
☻Minden székely a kolbászfüstölőbe járszaunázni
☻ Minden székelynek rovásírással vankitöltve a személyije
☻ Amikor a székely menyecskének vantíz perc szabadideje, süt egy kürtőskalácsot
☻ Egész Székelyföldön minden vasár-nap egyetlen istentiszteletet tartanak, Csík-somlyón
☻A székelyek víz helyett is pálinkát isz-nak, és sörözéskor disznóbőrt és szalonnátrágcsálnak sörkorcsolyaként 
☻ És végül: székelyföldi piknikezéskorel kell hessegetni a medvéket, hogy lehes-sen leteríteni a pokrócot!

mt

- elsősorban olyanokéi, akik csak tévében láttak székelyt -
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A nyomasztó „macedón tavasz” elkerülhetetlennek látszó bekövetkeztéről is szól
e számban Szentesi Zöldi László helyszíni tudósítása, ami olyan összefüggéseket
tár fel a Soros-polip tevékenységéről, amelyek eddig nem sok nyilvánosságot kap-
tak. A kétmilliós kis ország sorsa megpecsételődni látszik: Soros eltiporja Mace-
dóniát. Amúgy ezzel párhuzamosan zajlik a „francia változat”, hogy finoman
szóljunk, melynek során előbb egy rágalommal elvették a francia néptől annak
lehetőségét, hogy egy mérsékelt, de határozottan patrióta politikusra, Francois
Fillonra szavazzanak, és helyére egy bábut tettek, akinek kezdetben semmi esé-
lye nem volt. Ehhez kellett persze az is, hogy a radikális Marine Le Pen olyan hü-
lyeségeket építsen be programjába, amivel jól megijesztette honfitársait.

Orbán és a 
keleti nyitás
A világgazdaság központja a New York-London-Berlintengelyről áttevődik a Csendes-óceán térségébe. Peking,Hong Kong, Szingapúr, Jakarta köré fonódik a világ né-pességének nagyobbik részét magáénak tudó kontinenshatalmas gazdasága. A Kelet és annak legnagyobb népes-ségű és gazdasági erejű hatalma, Kína ma már kikerülhe-tetlen, elszigetelhetetlen nagyhatalom. A csendes-óceánitérség gazdasági dominanciája ma már nem kérdés, nemvalamiféle jövőbeni lehetőség, hanem tény.Magyarországon erről a tényről ugyan sokat beszéltek,de valódi lépéseket kelet felé a magyar politikában előszörOrbán Viktor mert tenni. A sokat támadott Magyar Nem-zeti Kereskedőház felállítása, a miniszterelnöki utakat kí-sérő üzleti delegáció szervezése, Kína mellett, Indonézia,Irán, Mongólia, Dél-Korea, Kazahsztán vagy éppen az ezek-hez képest közeli Georgia (közkeletűen Grúzia) miniszter-elnöki szintű megkeresése, és a magyar vállaltokbemutatása komoly jelentőséggel bírhat a magyarság jö-vője szempontjából.Ha a miniszterelnöki szándékot az apparátus követke-zetesen megvalósítja, akkor Magyarország az elkövetkezőévtizedekben kihasználhatja azt az előnyét, hogy az Euró-pai Unió tagja, de mégis szuverén állam. Azaz Kínának, In-donéziának és a többi óriási népességű és gazdasági erejűállamnak egyrészt jelentéktelen méretétől függetlenül isérdekes partner lehet Magyarország, hiszen minden szem-pontból a Nyugat része, másrészt a magyar vállaltoknakhatalmas lehetőség, ha állami támogatással juthatnak beezekre a gigantikus piacokra. A magyar gazdaság növekedése, de megkockáztatom,fennmaradása nagyban ezen múlik. Az Európai Unióból ér-kező források az elkövetkező évtizedben jelentősen csök-kenek. Ugyanakkor a nagy nyugati cégek magyarországijelenléte annak ellenére, hogy költségvetési bevételt ésmunkahelyeket teremt, sok tekintetben önállótlanná te-szik a magyar gazdaságot. Magyar szereplők önmagukbanalig jutnak ki a világpiacra és alig képesek önálló hálóza-tokat építeni, jelentős gazdasági térfoglalást végrehajtani.A nagy nemzetközi cégek nemcsak a tőkét, de a szakem-bereket is elszívják, és bizonyos értelemben hátráltatják ahazai innovációt.Ezeknek a nagy cégeknek beszállítókra és nem egyen-jogú partnerekre van szükségük. A magyar gazdaságnak,ezen belül a magyar vállalatoknak egyetlen reális esélyevan a jelentős önállósodásra, ez pedig a keleti nyitás. Most, Kínában – miután az összes jelentős kínai vezető-vel tárgyalt – Orbán találkozott Putyinnal és Erdogannal.Oroszország és Törökország jelentősége ma óriási. Mind-két állam aktív alakítója a világpolitikának és még mindigjelentős gazdasági szereplők.Orbán azon kevés nyugati politikus közé tartozik, akiérti, hogy milyen hatalmas változások előtt áll a világ. Érti,hogy az új hatalmi központok, az új világgazdasági ténye-zők az általunk ismert nyugati logikától, gazdasági és po-litikai gyakorlattól eltérő módszerekkel dolgoznak. Orbánérti, hogy nincs a világon mindenhol sikeresen alkalmaz-ható politikai recept: „A globalizáció régi modellje végetért, a Kelet felzárkózott a Nyugat mellé, és a világ egy te-kintélyes részének elege lett abból, hogy fejlett országokkioktatják például emberi jogokból, piacgazdaságból” –mondta Pekingben.Orbán érti, hogy a nekünk oly fontos gazdasági kapcso-latok csak akkor épülhetnek ki, ha felemelkedő nagy gaz-daságok, új nagyhatalmak tudják, hogy Magyarországvalóban nyitott. Hogy nem a világot háborúkba és válsá-gokba taszító liberálisnak nevezett politikát folytatja. Nemaz idáig hirdetett nyitottnak nevezett társadalmat akarjamegvalósítani, ami lényegében egyfajta politikai, társa-dalmi és gazdasági berendezkedést hajlandó elfogadni,minden mással szemben háborút hirdet és ha, kell puccsal,ha kell forradalommal, ha kell gazdasági nyomással, ha kellaz amerikai hadsereggel, de mindenképpen saját rendsze-rét akarja ráerőltetni a világra.  Magyarország versenyelőnye ma ez lehet a keleti piaco-kon. Ehhez kell felnőjenek a magyar vállalatok, a magyarközigazgatás és a magyar bankrendszer.  

Csorja Gergely

A „magyar tavasz” előérzete
Most lett egy Bajnai Gor-donjuk, aki körülbelülugyanazt hajtja végre, mintmagyarországi elődje: en-gedelmesen szolgálja, sze-líden mosolyogva, gazdáiakaratát. A nyári franciaor-szági választásokig már nemsok idő van hátra, ezért aSoros-polip nem tétlenked-het. A kis Macron-babamögé valódi politikai erőtkell varázsolni, mert virtu-ális mozgalma önmagábansemmit sem ér. De lehet,hogy más van a forgató-könyvben, lehet, hogy az acél, hogy az erős jogosítvá-nyokkal rendelkező elnökne tudjon könnyen együtt-működni egy másik politikaierő által kormányra segítettminiszterelnökkel, mert ak-kor, ahogy Marine Le Penjósolta még a választás előtt,mindenképpen egy nő fogjavezetni Franciaországot:vagy ő, vagy Angela Merkel,akinek mellesleg egyre na-gyobb a nyerési esélye,ugyanis a jelek szerint anyolcelemis gyógyult alko-holistát a németek mégsemszeretik annyira.Macedón tavasz, franciatavasz, német tavasz… miértpont a magyarok maradná-nak ki belőle? George Sorosgépezete komoly energiákatfektet az Orbán-kormányellehetetlenítésébe. Az önökkedvenc lapja vette a fárad-ságot és részt vett egy vitán

a Terror Házában, ahol aKözép-európai Egyetem ésa kormányzat képviselői vi-tatkoztak. Jó, hogy ott vol-tunk, mert így első kézbőlcáfolhatjuk azokat a hazug-ságokat, amiket a liberálismédia terjesztett erről a ta-lálkozóról. Az úgynevezettCEU-ügy valójában annakdemonstrálása, hogy a So-ros-polip, ha kell, akár azegész Európai Uniót meg-mozdítja annak érdekében,hogy világossá tegye, ki ittaz úr.Nem számít a valóság,nem érdekes, kinek van iga-za, csupán egy dolog számít:a Soros-polip tabu. Érintésetilos és életveszélyes, minta magasfeszültségű távve-zetékeké. Néha azonban aSoros-polip is hibázik. A vénspekuláns fölkereste az EUelső emberét, a részegesJunckert, és erről filmriportkészült. És ekkor a közem-ber is megláthatta, hogy

aligha ez a rozoga öregem-ber irányítja a világot. Hi-szen már járni is alig tud.Talán azt sem tudja már,hogy hol van és kivel beszél.A Soros-polip azonban jólláthatóan működik, és egye-lőre uralma alatt tartja a félvilágot. A makacskodókatpedig letöri, eltiporja, magaalá gyűri, és erre százféleeszköze van.Magyarországgal eddignem tudott mit kezdeni, ed-dig minden kísérlete ku-darccal végződött. Még nemadta fel, a „magyar tavasz”hátborzongató forgatóköny-vét még nem hajította el.De nem talál fogást rajtunk.És mivel az idő nem nekidolgozik, mert a migránsokáradata bármelyik pillanat-ban sokkolhatja Európát, sakkor a polip képtelen leszuralni a rémült nemzeteket,vagy engedni lesz kénytelen,vagy idő előtt támadni.
Bencsik András
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Újraéledt a súlyemelés Vásárhelyen!
A minap három egykori súlyemelő gondolt egy merészet, és ádáz munkájuknak
meg főleg a sportág iránti odaadásuknak köszönhetően, hét év után újraélesz-
tették a súlyemelést városunkban a Juvenes klub keretén belül. 

Selcuzan-Csiki Sándor ve-zetőedző és segédei, Sebas-tian Dogariu és CiprianMegheșan teljes erőbedo-bással foglalkoznak a leendősúlyemelőkkel, akár egykoriversenyzőkkel, de emellettedzésprogramokat állítanakössze, sőt pedagóguskéntés pszichológusként is fog-lalkoznak a sportolókkal,még a helyes testtartást istanítják.A 31 éves Selcuzan-CsikiSándor készségesen vála-szolt a kérdésekre.
– Kiknek és minek köszön-

hetően éledt újra a súlyeme-
lés Vásárhelyen?– Nekem, illetve két egy-kori csapattársamnak , a vi-lág- és Európa-bajnoki má-sodik Sebastian Dogariunakés Ciprian Megheșannak kö-szönhetően éledt újra. Anulláról kezdtük, Dogariu-nak az összeköttetésein ke-resztül a hazai föderációtagja lett a klub egy hónapja,ő intézte el a hivatalos ok-iratokat, így versenyszerűegyesület lettünk. 

– Honnan jött az ötlet,
hogy újraindítsátok ezt a
sportágat, amelynek egyko-
ron nagy hagyománya volt
Maros megyében?– Amióta hét éve meg-szűnt, nem telt el olyan nap,hogy ne gondoltam volnaarra, vagy ne álmodtam vol-na arról, hogy idővel én isazok közé tartozom majd,akik Vásárhelyen felélesztika súlyemelést. Jómagam 12évig űztem ezt a sportágat,nem voltam nagyon tehet-séges sportoló, de ambici-ózus voltam, ennek köszön-hetően megálltam a helyem.Azon időszakban 11-szervoltam országos döntős,többször is voltam érmes,nemzetközi versenyeken is

részt vettem. Nagy áldoza-tokat hoztam azért, hogytervem megvalósítsam, desikerült, és jelenleg jó útonhaladunk a klub keretén be-lül.
– Hogy kerültél kapcso-

latba a Juvenes egyesület-
tel?– A volt klubtársaimtól,egykori érdemes sportolók-tól hallottam, hogy a JuvenesSportklub érdekelt lenne,hogy olyan sportágakat új-raélesszen, amelyek egyko-ron megszűntek és hagyo-mányuk volt. Így keltettékújra életre 25 év után a rög-bit is. Amúgy a súlyemelés-sel együtt 11 sportágat mű-ködtet a klub, de a kétévesfennállása alatt annyit fej-lődött városunkban, mintmás egyesület több tíz évalatt. 

– Mi a célja a klubnak?– Minél több gyereketszeretnénk a klub felé irá-nyítani, de nem a maximu-mot szándékozunk kicsa-varni belőlük, inkább be-csületes nevelésben része-sítenénk. Célunk, hogy a 8-10 éves gyerekeket a súly-emelés felé irányítsuk, majdminden téren dolgozunk ve-lük, a kiscsoportokat 1-2évig játékosan neveljük, sha hajlamosak a sportágra,akkor ott tartsuk őket. Vi-szont ha valamelyikük csa-patsportra hajlamos, odatereljük, így megadjuk a he-lyes irányt nekik, hogy idő-vel kibontakozzanak mintsportolók. Tudjuk, hogy je-lenleg hiányzik az akaratuk,ami jobban megvolt ben-nünk egykoron, ezért is in-dítunk egy megelőző prog-ramot a súlyemelés kereténbelül. Így edzésprogramokatállítunk össze számukra,amellyel legyőzhetik a mai

elsődleges „ellenségüket”, avirtuális világot, és megba-rátkozzanak a sportolással.Fontos, hogy elnyerjék a he-lyes testtartást, ha ducik,karcsúsítjuk őket. 
– Mint értesültem róla,

nem csak súlyemeléssel fog-
lalkozol...– Támogató edző-tanárvagyok, több tanfolyamotés egyetemi szakosodást vé-geztem, edzői oklevelemvan, emellett posztgraduálisvégzettséggel is rendelke-zem a pszichológia terén,tehát pszichopedagógus isvagyok a klubnál. Persze azedzősködés mellett én isedzek, hiszen újrakezdtema súlyemelést, de emelletta klub más sportágainakedzéseire is járok, ahol fi-gyelem a sportolókat, ed-zőket, s ha kell, tanácsokkallátom el őket. Mindezekmellett testnevelő tanár isvagyok Buzásbesenyőben,a helyi Dósa Dániel Általá-nos Iskolában. Amúgy Cip-rian Meghesan kollegám ki-netoterapeutaként is dol-gozik a klub keretén belül.

– Mint említetted, verseny-
szerűen működik a klub. Mi-
kor vesztek rész az első meg-
mérettetésen?– Ebben az évben két ver-senyt szeretnénk szervezni.Az első egy barátságos be-mutató lesz, amelyen szán-dékunk szerint próbáljukmegértetni a vásárhelyiek-kel, hogy a súlyemelés tu-lajdonképpen nem halt meg,hanem mély álomban voltés mi felébresztettük. 

– Kellékek szempontjából
miként áll a klub súlyemelő
szakosztálya?– Kezdetleges még a do-log, nem könnyű beszereznia minőségi kellékeket, mivel

A súlyemelés történetéről városunkbanEgy 1902-ben a helyi református kollégium és arómai katolikus gimnázium közösen megrendezett tor-naünnepélyének műsorán, az ifjú titánok súlyemelés-ben is megmérkőztek. A hivatalos elismertetésre1954-ig kellett várni, amikor is, Asztalos Sándor veze-tése alatt a Locomotiva sportegyesület indított szak-osztályt, később csatlakozott hozzá a Constructorul ,majd 1960-tól a Știinta (edzők: Zöldes István és Vásár-helyi Károly) is. Őket a Mureșul (1967), Avântul (1969),Oțelul (1969) és AS Armata (1971) klubok követték, dea Lemnarul, a Metalotechnika, a szovátai Medve-tó klu-bok keretén belül is létezett súlyemelő szakosztály. Mint Selcuzan-Csiki Sándor elmondta, nagyon gaz-dag múltja van a vásárhelyi súlyemelésnek, sőt volt egyidőszak, amikor annyira színvonalas volt a megyei baj-nokság, mint jelenleg az országos bajnokság. Selcuzan-Csiki szerint a szakág első főfoglalkozásúedzője minálunk Rád Sándor (Oțelul, AS Armata) volt,aki első tanítványai, a Szovátáról importált László János(félnehézsúly), Gheorghe Olteanu (pehelysúly) no megfia, Rád Zoltán (nehézsúly) terelik Marosvásárhelyre azelső bajnoki érmeket. A súlyemelőedző elmondta, hogy a sportág legsike-resebb versenyzői városunkban a kétszeres ,,olimpiás”(1980,1984) és első városunkbeli ,,ötkarikás” ezüstér-mes (60 kilóban, 280 kg-os összetettel Los Angelesben1984-ben) Radu Gelu, a háromszoros világ- (Savannah,Egyesült Államok) és Európa-bajnok (Varsó) Szász Kál-mán (Kovács János és Marcel Iridon tanítványa) és akétszeres Balkán-bajnok (1991 és 1992), kétszeres Eu-rópa-bajnok (1995, 2001 és 2002) Feri Attila voltak,utóbbi az 1996-os Atlantai Olimpián bronzérmes lett. Viszont Selcuzan-Csiki Sándor szerint sikeres súlye-melő volt még többek közt Kiss István, Ștefan Balaban,Cserei István, Eugen Chivu (a 70-es évekből), ToaderIacob, Szász István, Kiss Sándor, Drócsa Béla, DrócsaZoltán (a 80-as évekből), míg a 90-es évekből SebastianDogariu, Poczó Sándor, Papp Zoltán és Farkas Zoltán(1991-ben Eb-bronzos) volt elismert.  C.F.A. 

olimpiai szabványokhoz va-gyunk kötve, így több hó-napba is telik, amíg sajátkellékeink lesznek. Jelenlega helyi CrossFit-terem (acrossfit súlyemeléssel rokonsportág, ahol löknek, akára súlyemelésben, de torna,atlétika és akrobatikus gya-korlatokat is használnak -szerk. megj.) biztosítja ne-künk a kelléktárat.
– Azon szülők, akik spor-

tolni, súlyemelni szeretnék
adni gyereküket, hol jelent-
kezzenek?– A Tudor negyedbeliCrossFit ultramodern ter-mében (Jeddi út 2. szám)naponta 17-19 óra között

tartunk edzéseket, de nemcsak súlyemelőket várunkoda, hanem olyanokat is,akik szakszerűen szeretné-nek sportolni, fejlődni, mo-zogni és helyes testtartást,illetve harmóniát akarnakelérni. Fontos tudni, hogy a súly-emelés nem durva sportág,mint ahogyan tűnik. Vannakszebbnek látszó sportágak,amelyek durvábbak. A súly-emelés tulajdonképpenmozgásterápia, helyes test-tartás meg izomzat elsajá-títása, és nem maradnakalacsonyak a sportolók, haszakszerűen edzenek. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila
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Végleg eldőlt: kiesett az élvonalból az ASA Az alsóházi rájátszás 10. játéknapján 2-0-ás veresé-get szenvedett az ASA a Sziget utcában az FCBotoșanitól, így biztosnak vehető, hogy a bajnoki sze-zon végén kiesik az 1. ligából. Mindezt Ionel Ganeavezetőedző is elismerte a találkozó utáni sajtótájé-koztatón, ugyanis már ő sem bízik a matematikai esé-lyekben. A csapat újra gyengén futballozott, amérkőzés első kapuralövését a hazaiak a 85 (!) perc-ben érték el: Nicoliță jobb oldali beadását Schiebgyengén fejelte kapura, amit a moldvaiak hálóőre,Cobrea könnyen hárított. Említésre méltó az ASA gól-képtelensége, ugyanis az utolsó gólt az alsóház ráját-szásának 5. fordulójában lőtte a Voluntariotthonában (Gorobsov 66.), viszont az utolsó tíz ta-lálkozón – vagyis az alsóházi rájátszásban – mindösz-sze 3 gólt lőtt és 10-et kapott.   Ami Ganeát illeti, asajtótájékoztatón a Központ azon kérdésére, misze-rint maradna-e Marosvásárhelyen, hogy a 2. ligábanis felkészítse az alakulatot, így válaszolt: ,,Ha az ASA vezetősége is akarja, hogy tovább dolgoz-zak a csapatnál, én szeretném, viszont új, ütőképesegyüttest kell kialakítani, amely minél hamarabbvissza kell jusson az élvonalba”. C.F.A.

A Viitorul a bajnok, de óv a FCSB
Gheorghe Hagi egykoriromán futball-legendaegyüttese, az ovidiui FC Vi-itorul nyerte a román lab-darúgó-bajnokságot, melypáratlanul izgalmasan vég-ződött. A bizonytalanságnakaz oka, hogy a második he-lyezett FCSB megtámadtaaz eredményt a Lausanne-iportbíróságon, ugyanis aromán bajnokságot szerve-ző Hivatásos Labdarúgóliga(LPF) két évvel korábban,a rájátszásos lebonyolításirendszer bevezetésekornem pontosította, hogy me-lyik egymás elleni eredmé-nyek számítanak. Így csakmost, az utolsó forduló nap-ján adott ki egy közleményt,miszerint csak a felsőházirájátszásban (play-off) le-játszott találkozók eredmé-nyei számítanak. A liga ér-telmezésében a rájátszásannak ellenére egy új, különbajnokságnak számít, hogyaz alakulatok továbbviszikaz alapszakaszban szerzettpontjaik felét. Márpedig arájátszásban a Viitorul négypontot szerzett a FCSB ellen(3–1 és 1–1).

Az utolsó fordulóban aFCSB már az első félidőbenhárom gólt szerezve nyertaz USK Craiova ellen, míg aViitorulnak csak a 65. perc-ben, Iancu büntetőből szer-zett góljával sikerült meg-törnie a Kolozsvári CFR el-lenállását. A jogvita ellenére a Vii-torul és a FCSB is a Bajno-kok Ligája selejtezőjébenindulhat, míg az Európa-li-

gában a Dinamo, az USKCraiova és az Astra Giurgiuképviseli majd Romániát akövetkező idényben, mivela CFR tartozásai miatt nemszerepelhet a nemzetközikupákban.        A konstancai székhelyű,ám mérkőzéseit a városvonzáskörzetében található11 ezer lakosú Ovidiubanjátszó Viitorul rövid fenn-állása során először lett ro-

A román élvonalbeli bajnokság felsőházi rájátszásának utolsó (10.) fordulója
óriási izgalmakat hozott, hiszen a FCSB, a Viitorul és a Dinamo is versenyben
volt a bajnoki címért.

mán bajnok, a csapatotegyébként Gheorghe Hagi,a román futball legnagyobblegendája alapította 2009-ben, és többnyire saját ne-velésű, fiatal labdarúgókbólálló kerettel verekedte felmagát a harmadosztálytólegészen a bajnoki címig.A Hagi Akadémia felnőttcsapata öt éve szerepel az1. ligában, és sikerét főlegaz alapszakasz megnyeré-

sének köszönheti (az alap-szakasz 26 fordulójábannégy ponttal gyűjtött többeta FCSB-nél és tízzel többeta Dinamónál): a rájátszás-ban ugyanis mindkét buka-resti együttes, a FCSB (20)és a Dinamo (19) is többpontot szerzett, mint az egyszemélyben tulajdonos ésedző Gheorghe Hagi alaku-lata (18). 
C.A.
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Helikopter gyermekneve-lés: az amerikai szakiroda-lom bevett fogalma arra afajta magatartásra utal,amellyel a szülő igyekszikcsemetéjének minden percételőre beosztani és felügyelni,és teszi mindezt azzal a fel-kiáltással, hogy ezáltal képesmegóvni a lurkót az élet ne-hézségeitől. „Így fordulhatelő, hogy mire a fiatalok afelsőoktatásba kerülnek,ugyan a tanulási technikák-ból jelesre vizsgáznak, azélethez teljesen impoten-sek”- foglalja össze tapasz-talatait Julie Lythcott-Haims,a Stanford elsőévesekért fe-lelős dékánja, a témát bon-colgató bestsellerében.Márpedig ahhoz, hogyszárnyaink alól, ha nem isegy új kis Zuckerberg, delegalábbis egy örökös meg-újulásra képes ember kerül-jön ki, a legfontosabb össze-tevő a túlzásba vitt törődés

megszüntetése és az önállógondolkodásra való nevelés.
Beteljesült jóslat?Az Andraka család mind-két sarja még csak tizenéves,mégis kivételes ered -ményekkel büszkélkedhet.Míg a 16 éves Jack az általakifejlesztett költséghatékonyráktesztnek köszönhetően atudományos és politikai életkrémjével bratyizik, a 18éves bátyja bányabiztonságitéren rukkolt elő egyéni in-novációval. A szülők büszkénutalnak a független tanulásbiztosítására, ami úgy váltfiaik mindennapjává, hogyha valamilyen problémábaütköztek, akkor mindenek-előtt el kellett azt magya-rázniuk, majd lehetőség sze-rint meg kellett próbálniukmegoldási javaslatokkal elő-állni. Ha pedig segítségre voltszükségük a tanulásban, ak-kor a szülők mindig érdek-

lődéssel viszonyultak hoz-zájuk, és az így kialakult esz-mecsere további tapasztala-tokkal gazdagított a gyere-keket. Náluk az is bevált,hogy magasra tették a lécet,az intellektuális elvárásoknál,ami egyben önbeteljesítő jós-latként működött.A vállalkozó szellem ta-níthatóságára hívja fel a fi-gyelmet Mary Mazzio is, akiüzleti innovátorként siker-történeteinek megörökíté-sével szerzett magának hír-nevet. Teret kell adni a gyereksaját gondolatainak kiforrá-sára. Ez kezdődhet azáltal,hogy ha azt mondja „unat-kozom”, akkor igenis találjafel magát, ami erősíti a kez-deményezőkészséget. Lerá-gott csont ugyan, de nem le-het elégszer hangsúlyozni akudarc és az abból való ki-lábalás készségeinek jóté-kony hatását. „Ésszerű ke-retek között hagyni kell a kí-

sérletezésre, és azt, hogy agyereket kudarc érje. Ebbőlfog tanulni.”-mutat rá Maz-zio.
Apai intelmekHa már az elején Zucker-berg juniort hoztuk fel pél-dának, aki a semmiből húztafel a világ egyik legnagyobbtechcégét, érdemes hallgatniZuckerberg szenior, egy rá-dióban elhangzott szavaira,hogy szerinte mi játszhatottszerepet fia ekkora és ilyenfiatal korában elért áttöré-sében. Dr. Edward Zucker-berg fogászati rendelőt vitt,amely a család otthonávalegy helyen üzemelt, ahol sze-rencsés módon mindig a le-gújabb technológiát alkal-mazták, így Mark hamar kap-csolatba került az informa-tikai újdonságokkal. Fia ezenfelbuzdulva ki is kísérletezettegy kezdetleges üzenetküldőprogramot, amellyel az épü-

let különböző pontjairól le-hetett kommunikálni. „Ez an-nak volt köszönhető, hogygyorsan átláttuk, hogy ezekaz informatikai dolgok ér-deklik Markot, és nem pró-báltuk meg eltéríteni tőle,inkább segítettünk neki ki-teljesedni”- idézi fel az édes-apa. A nevelésben ugyanak-kor mindig is elvetette mind-két fajta szélsőségességet: atúlzott engedékenységnekugyanúgy nincs helye, mintaz autoriter magatartásnak.Ugyan soha nem hitt a fizikaifegyelmezésben, azt mindighathatósan éreztette, hol ahatár, amit aztán követke-zetesen be is tartott. Mind-azonáltal úgy véli, hogy a já-ték fontos dolog, „elvégremégis csak gyerekek”- jegyzimeg. Még szerencse, hogyvan valami ebben a siker -sztoriban, amiben nincs sem-mi rendkívüli.
Timár Tímea

Zágráb – szakítások 
múzeumaAz utóbbi évek egyik le-ginnovatívabb kiállítása, va-lószínűleg egyben a világ le-gemocionálisabb programjais, úgyhogy készülj fel egyigazi érzelmi hullámvasútra,ha ezt a célpontot választod.A tárlat célja, hogy bemu-tassa a szerelem és a vesz-teség sokféle nézőpontját,ezért csupa olyan tárgyatgyűjtöttek össze, amelyekegy-egy szakításhoz kötőd-nek, a hozzájuk tartozó szto-rival együtt. Az egyik tárgypéldául egy fejsze, amellyelegy nő a hűtlen férfi bútoraitszéthasogatta. A kreatív pro-jekt sajátossága, hogy a ki-állított tételek száma folya-matosan nő, ugyanis bárki,akár te is beküldheted egyolyan tárgyadat, amely egyelmúlt kapcsolat fájdalmasvagy éppen megszépült em-lékeit idézi fel benned, vagyamelyet nemes egyszerű-séggel legszívesebben föld-höz vágnál. A múzeum mot-tója, hogy ne tedd, mert egy

nap meg fogod bánni, inkábbküldd el nekik.
Amszterdam – micropiaAz interaktív holland ki-állítás a láthatatlan dolgokmúzeuma, ugyanis az emberiszem számára nem érzékel-hető, a bennünk, rajtunk éskörülöttünk élő mikroorga-nizmusokat mutatja be, a vi-lágon egyedülálló módon.Hol óriásira nagyítva cso-dálható meg az így festmény-szerűvé váló lények, hol amikroszkópba kukkantvadöbbenhetsz rá, mik is uta-znak veled a mindennapok-ban, és persze rengeteg in-formációhoz lehet jutni arról,hogy hogyan allíthatod aszolgálatodba őket, melyektőlkell tartanod és így tovább.
Lanzarotte – 
Museo AtlanticoKalandos kiruccanásértirány Lanzarotte legújabblátványossága. Ennek a lát-nivalónak a bejárása egy ki-csit ugyan bonyolultabb aszokásosnál, cserébe viszont

annál több izgalomban ré-szesül a látogató – a Kaná-ri-szigetek legkeletibb tagjánugyanis év elején nyitottákmeg Európa első víz alattimúzeumát. A 14 méteresmélységben elhelyezett 12installációt, mintegy 300 em-beri alakot kizárólag búvár-felszerelésben lehet megkö-zelíteni. A modern alkotá-sokat egy brit szobrász, JasondeCaires Taylor készítette,a tárlat célja pedig az, hogyfelhívja a figyelmet a kör-nyezetvédelemre és napjainklegégetőbb társadalmi kér-déseire.
Varsó – Polin múzeum2016-ban a néhány évesPolint választották Európalegjobb múzeumának. A mú-zeum a lengyel zsidóságezer évnyi, sokszor fájdalmastörténetét dolgozza fel, amitszámos modern, interaktív,multimédiás megoldássaltárnak a látogató elé.

Vevey – AlimentariumA svájci Alimentarium voltaz első étellel foglalkozó mú-zeum, és ma is egyedülállóansok aspektusból mutatja beaz emberi étkezést, így tö-kéletes program lehet egycsaládi vakáció napjai alatt.Kulturális, történelmi és tu-dományos szempontból isel lehet mélyedni a táplál-kozáshoz kapcsolódó témák-ban – kiállítási tárgyak,workshopok, óriási konyha-kert, főzőkurzusok, vezetetttúrák és kísérletekkel tar-kított bemutatók.
Párizs – Grand 
Musee du ParfumAjánlott azoknak, akik oda-vannak a párizsi eleganciáértés a finom kozmetikumokért.A francia főváros még kará-csony előtt megnyitott, ha-talmas parfümmúzeuma méga Louvre-nál is nagyobb do-bás. A parfümkészítés összestitkáról lerántják itt a leplet,

s miközben végigjárod az in-teraktív kiállítást, az alap-anyagok begyűjtésétől a jel-lemző illatjegyeken és tech-nológiai érdekességeken áta művészeti, kulturális tud-nivalókig minden megismer-hető, szupermodern építé-szeti megoldások között.
Kultúra a fotelbőlHa pedig egy kis kultúráravágysz, de nem akarsz utazni,semmi gond! Egyre több mú-zeumot tudsz már virtuálisanmeglátogatni, így akár ott-hon, online körbejárhatod alegjobb táraltokat. Az itt em-lített POLIN, a párizsi Louvre,de még a Vatikán falai mögéis be lehet nézni otthonról,csak be kell írni a Google-ba: virtual museum tours.

Timár Tímea

Múzeumi körséta
Ismerős a helyzet, amikor a kedvenc cipődhöz pró-
bálsz ruhát keresni, nem pedig fordítva? A nyári uta-
zás során is érdemes bevetni ezt a taktikát. Íme, 2017
legjobb kiállításai, amelyek miatt érdemes azonnal
csomagolni – és persze azt a várost is bejárni, amely
az adott gyűjteménynek helyet ad!

Millió dolláros csemeték „kora”
Ki ne szeretné, ha gyermeke sikert sikerre halmozna az életben, és lehetőleg minél
fiatalabb korábban belépne az „ifjú milliárdosok” elit klubjába, ahogy tette azt
anno a Facebook feltalálója, Mark Zuckerberg. Van egy jó hírünk: a vállalkozó szel-
lem tanítható, vagyis tudatos eszközzel a gyermekbe nevelhető, hogy ne bérrab-
szolgaként végezze, hanem innovatív cégtulajdonosként valósítsa meg önmagát.


