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Az áram vajon mi? 
Ismét összeállította a legnépszerűbb keresési témák rangsorát a Google

• A labdarúgó-világ-
bajnokság hozta láz-
ba leginkább a világ 
internetfelhasználóit 
a Google által frissen 
nyilvánosságra hozott 
adatok alapján. Romá-
niában sokan annak 
olvastak utána, hogy 
mi is pontosan az 
elektromos áram.

ISZLAI KATALIN

A Google minden év végén 
nyilvánosságra hozza, 
hogy melyek voltak kereső-

jében a legfelkapottabb témák: 
globális és országos listákat készí-
tettek azokról a keresési kifejezé-
sekről, amelyek idén a legnagyobb 
növekedést érték el az előző évhez 
viszonyítva. A 2018-as világrang-
listán a labdarúgó-világbajnokság 
végzett az első helyen, a sportese-
mény után az áprilisban meghalt 
svéd lemezlovas, Avicii nevére 
kerestek rá legtöbben, a harma-
dik helyen pedig Mac Miller, a 
szeptemberben elhunyt amerikai 
rapper szerepel. Sokan kerestek 
rá továbbá Stan Lee-re, a novem-
berben elhunyt amerikai képre-
gényalkotóra, a Marvel Stúdió Fe-
kete Párduc című filmjére, illetve 

a Harry herceg által idén feleségül 
vett Meghan Markle-re is.

Több tematika

Az idén tizennyolcadik alkalommal 
nyilvánosságra hozott lista közel 
hetven ország több száz toplistáját 
ismerteti különböző tematikák sze-
rint, mint például kultúra, sport, 
mozifi lmek, színészek, tévéműso-
rok, legkeresettebb receptek, illet-
ve egyes országokban azt is vizs-
gálták, miről próbálták interneten 
keresztül megtudni az emberek, 
hogy pontosan micsoda. A világ 

legfelkapottabb zenei előadója a 
Google szerint idén Demi Lovato, a 
legkeresettebb fi lm a Fekete Párduc, 
a legtöbbet keresett személy pedig 
Meghan Markle. A világ hírei közül 
a labdarúgó-világbajnokság, a Flo-
rence hurrikán, az amerikai Mega 
Millions lottó számai és a brit her-
cegi esküvő érdekelte leginkább a 
felhasználókat. 

Magyarország összesített toplistá-
ját az országgyűlési választás vezeti, 
maga mögé utasítva a labdarúgó-vi-
lágbajnokságot, Avicii halálát, a Való 
Világot és a Black Fridayt. A magyar 
listán szerepel továbbá Stan Lee, Syl-

vester Stallone, Freddie Mercury, a 
holdfogyatkozás és Meghan Markle 
is. A televíziós műsorok körében Ma-
gyarországon a Való Világ jár az élen, 
a receptek közül pedig a frankfurti 
leves elkészítési módjára kerestek rá 
legtöbben. A mozifi lmek mezőnyében 
a Venom, a Mamma Mia 2. és a Bohém 
rapszódia áll az első három helyen.

Romániai toplisták

Romániában az összesített lista sze-
rint az érettségi eredményekre ke-
restek rá leggyakrabban idén, ezt 
követi a nyolcadikos diákok képes-

ségfelmérőinek eredménye, az eMag 
Black Friday-akciója, a világbajnok-
ság és Simona Halep teniszezőnő. 
Sokan voltak kíváncsiak továbbá az 
ortodox egyházi naptárra, a Picnic 
Cuvânt nevű játékra, Andrei Gheorg-
he idén elhunyt újságíróra, illetve 
Avicii halálának körülményeire is. 
A sportesemények közül a románi-
aiak is a labdarúgó-világbajnokság-
ra kerestek rá legtöbbször, majd az 
Australian Open és a Wimbledon 
tenisztornákra. A televíziós műsorok 
közül az Exatlon nevű, sport jellegű 
valóságműsor után olvastak legy-
gyakrabban a hazai felhasználók, a 
fi lmek listáján pedig A szabadság öt-
ven árnyalata című dráma végzett az 
első helyen. Diéták közül a Rina dié-
tára kerestek rá legtöbben, a legnép-
szerűbb recept pedig az eredeti tira-
misu (olasz desszert) elkészítésének 
módja volt. A romániai listák közül 
mindemellett a „mi az a” összeállítás 
a legérdekesebb. E szerint legtöbben 
annak olvastak utána, hogy mi az a 
bitcoin (digitális fi zetőeszköz), a má-
sodik legkeresettebb kérdés pedig – 
megdöbbentő módon – az volt, hogy 
mi az elektromos áram. Emellett 
sokakat érdekelt, hogy mi van janu-
ár 24-én (a román fejedelemségek 
egyesülésének napja), mit jelent az 
ellenanyag (olyan fehérjemolekulák, 
amelyeket az immunrendszer termel 
annak érdekében, hogy felismerje 
és semlegesítse a szervezetbe került 
idegen anyagokat), illetve mi az a 
sertéspestis. A legnépszerűbb tíz 
hasonló keresési eredmény között 
szerepel továbbá az is, hogy mi az or-
gazmus vagy éppen a főnév.

A labdarúgó-világbajnokságra 
kerestek rá a legtöbben a 
Google-en
▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

M O L N Á R  M E L I N D A

M i is láthattuk: a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola keretében 

zajló hároméves tanfolyam a kép-
zőművészeti tevékenységek iránt 
érdeklődők szellemi és gyakorlati 
képességeit fejleszti.

„Kedvtelésnek indult”

Amíg a csoport tagjai megérkeztek, 
Asztalos Ramonát arról faggattuk, 
hogyan jutott el a kreatív önkifeje-
zés vágyától a székelyudvarhelyi 
tanfolyam indításáig. Ramona anya-
nyelve román, de ezt csak hanglej-
tése sejteti. Magyar iskolába járó 

gyermekeitől a helyesírást is elsajá-
tította. Derűsen, gazdag szókinccsel 
mesél. A gyermeknevelés mellett 
magánvállalkozásukban tevékeny-
kedett, aztán férje és családjuk tá-
mogatásával Gyergyószentmiklóson 
elvégezte a művészeti népiskola 
festészet-grafi ka szakát. Balázs Jó-
zsef festőművész volt a mestere. A 
festészet mint szabadidős tevékeny-
ség kedvtelésnek indult. Kisebb-na-
gyobb egyéni tárlatok mellett több 
országos vándorkiállításon is sze-
repeltek munkái. Mivel szerette 

volna másoknak is átadni a tudást, 
megszerezte az oktatáshoz szüksé-
ges képesítést, így a népiskola felké-
résére kezdte el a székelyudvarhelyi 
tanfolyam vezetését.

Szeretni és türelmesnek lenni

Emberszerető, jóindulatú és türelmes 
mesterei a diákok iránti szeretetet is 
beleoltották. Ramona megtapasztal-
ta, hogy a tehetség kibontakoztatása 
áldozatot igényel – mint bármi, amit 
az ember szeret. Ugyanakkor sokat 
kell olvasni a témában. A tanfolyam 
az esztétikai-művészeti tudatosságot, 

a belső látást, a képzeletet és a kife-
jezőképességet is fejleszti. Az élmé-
nyek, érzések alkotó kifejezése pedig 
előkészíti és megalapozza a művé-
szi igényű szakmai munkálkodást. 
Előbb az alapvető elemeket ismerik 
meg a tanítványok: a pontot, a vona-
lat, a foltot, aztán a sík- és téridomok 
utáni rajzot. Majd tanulmányozzák a 
fény-árnyékot, a perspektívát. Elmé-
leti és gyakorlati képzést egyaránt 
tartalmaz a tananyag, míg elsajátít-
ják a kétdimenziós ábrázolás alapja-
it. „Sokat kell gyakorolni, krokizni” 
– biztatja Ramona a tanítványokat. 
Egyelőre a csendéletnél tartanak, 

majd portrézás következik, tavasszal 
pedig kimennek a természetbe tájké-
pezni. Jelenleg technikai ismereteket 
tanulnak, készségeket fejlesztenek, a 
festészet művészeti kifejezőeszközeit 
ismerik meg, és alkotói módszereket 
sajátítanak el. Közben a vezető művé-
szettörténeti érdekességekre is utal, 
felkeltve a résztvevők ilyen irányú is-
meretszerzési vágyát. A munkafolya-
matokat jó hangulatban végzik, ami 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a vilá-
got saját szemükkel látó művészet-
kedvelőkké, -művelőkké váljanak.

Lehetőség

Fotós kollégámmal mi is beleéltük 
magunkat az alkotói élményszerzés-
be. Elnosztalgiáztunk: Székelyud-
varhely képzőművészeti életének 
egyik páratlan színfoltja volt a szép 
emlékű Maszelka János (1929–2003) 
festőművész tanodája. Számos mai 
alkotónak Maszi bácsi műhelye volt 
a gőzkatapultja. Egy hasonlóhoz 
szükséges egy festőtanoda. Ramona 
művészetszeretete és csapatának lel-
kesedése jó alap lehet ehhez.

Székelyudvarhelyen hagyománya van a festőiskolának

A ceruza- és pasztellrajzokon át az 
olajfestményig juthat el, aki megtanulja a 
technikákat
▸   F O T Ó ?  B A R A B Á S  Á K O S

• Asztalos Ramonának van olyan tanítványa, akinek 
ügyes a keze, mások kedvtelésből járnak a „festőis-
kolába”. Béla önálló alkotó, de fejlődni szeretne. 
Júlia, ha tehetné, egész nap festene. De jár olyan 
növendék is a tanfolyamra, akinek mindennapi tevé-
kenysége indokolja a továbbképzést. 




