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Villámolvasás – nem hinni,
kipróbálni kell!  Napjainkban az információmennyiséggel nehézmegbirkózni. Ha valaki naprakész akar lenniszakmájában, gyakran rengeteget kell tanuljon,könyvhalmazokon kell átrágnia magát. A „vil-lámolvasás” módszer megváltás tud lenniebben az esetben.
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A nemezkészítés művészeteMihály Eszter nemezkészítő, népi játszóház-vezető 13 évet élt férjével, Zsolttal Budapesten,majd gyerekük születése után hazaköltöztekErdélybe. A népi hagyományok ápolását mára magyar fővárosban elkezdte. A BudapestrőlNyárádszentsimonba telepedett alkotó hagyo-mányos technikával készít magyar és ausztrálmerinói gyapjúból mellényeket, táskákat stb.
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Vásárhelyi vers 2  

Vásárhelyi vagy, ha vettél parizert a Hermesben,
S csöcsörésztél osztálytársnőt film közben a
Progresben.
Ettél pateu cu carnét, állva Palacsintásban,
Meg sárga száládéböföt infekt goszpodinákban.
Álltál sorban a Luxorban gyakran laposelemér’,
És személyes ismerősöd KAF és Kincses Elemér.
Azt is tudod, kicsoda volt Orbán doki, Jaki,
Hol vodkázott reggelente Lazics s Nemess Laci.

8. old. // HUMOR

Idén politikamentes 
és iskolaközpontú a 
Székely Szabadság Napja   A szervezők nem feledkeznek meg Marosvá-sárhely jelenleg egyik legégetőbb megoldásértkiáltó problémájáról: a katolikus gimnáziumrólsem.
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Ismét kormányon az RMDSZEzzel kezdődött a hét: Sorin Grindeanu mi-niszterelnök kinevezte tanácsadó testületénekállamtanácsosi rangú tagjává Borbély Lászlót,az RMDSZ volt politikai alelnökét - közölte azAgerpres hírügynökség. A kormányfő döntésehétfőn jelent meg a Hivatalos Közlönyben.Ezek a száraz tények.

Marosvásárhely legrégebbi
virágüzletében jártunk

Kevés az olyan vásárhelyi, aki nem vásárolt legalább egyszer a Posta utcai kis virágüzletben,
vagy ne sétált volna el előtte. Azt már talán kevesebben tudják, hogy Bob Magdolna boltja
a legrégebbi virágkereskedés a városban. 1965-ben nyitottak meg először, és idén 25 éve,
hogy családi vállalkozásból kereskedelmi társasággá lett. Magdolna néni közel fél évszá-
zada dolgozik a boltban, végigkövette a városkép változását, de arról is mesélt, hogy a fekete
márciuskor a hodáki „kirándulók” megrongálták a cégérüket, mert magyar felirat szerepelt
rajta. Mint mondja: ha a bolt falai beszélni tudnának, érdekes dolgokat mesélnének…  
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KOS: A héten feltűnően próbálja majd minden-kinek azt hirdetni, mennyire meg van elégedvebizonyos dolgokkal. De nem gondolja azt, hogyvalójában csak önmagát próbálja győzködni, mi-közben valójában az ellenkezőjét érzi annak,mint amit állít?BIKA: Minden, amit a héten kap az univerzum-tól, hosszú távra szól. Az ajándékok, a lehetősé-gek, a kapcsolatok. Éppen ezért mutasson némihálát értük! Már csak azért, mert rá kellene éb-rednie arra, hogy önmagával kellene foglalkoz-nia.
IKREK: Fontos, hogy a héten ne hagyja magátfelidegesíteni, mert más életszakaszban van atöbbiekhez képest. Persze ön most szárnyalna,száguldozna, míg a többiek földhöz ragadtak éscsigalassúnak érzi őket önmagához képest.
RÁK: Nagyszerű, tevékeny és gördülékeny hételé néz, de aztán éri egy kis érzelmi sokk. Pró-bálja meg nem személyes támadásnak, illetvesértésnek élni meg. Legalábbis a családi vitákatsemmiképpen se vegye magára.
OROSZLÁN: Ha úgy érzi, bizonyos dolgokbannem volt mostanában túl sikeres, akkor tegyenellene! Nem kell mindent a sorsra és a szeren-csére bíznia, ne felejtse el, hogy képes a kezébevenni a saját az életét.
SZŰZ: Töretlenül halad aktuális célja felé, mi-közben egyre érdekesebb emberekkel ismerke-dik meg. Azt is megfigyelheti, hogy a környezeteelőzékeny, segítőkész és kifejezetten kedves ön-nel szemben.
MÉRLEG: Nagy és izgalmas dolgok történnekön körül folyamatosan. Ráadásul egészen fel vanpezsegve, minden feladatát könnyen és extra se-besen végzi el. A héten pozitív jellegű megerősí-tésekre, hírekre számíthat, de még sikerélmé-nyekre is!
SKORPIÓ: Ezen a héten nem sok nyugalma lesz,a csillagok folyamatos cselekvésre sarkalljákmajd. Egyre másra érik az új kihívások, és mégennek ellenére is hajlamos lesz a héten bizony-talankodni, mert nem igen tudja majd, hogy mitis szeretne, és mibe vágná szívesen a fejszéjét.
NYILAS: Eljött a gyökeres változások ideje éstetszik vagy sem, de be fognak következni a nagyátalakulások, úgyhogy már csak emiatt sem ér-demes elmenekülnie előlük. Inkább legyen bátorés merjen a változások elé menni, mert mostkönnyedén új életet kezdhet.
BAK: Fantasztikusan érzi magát a héten, áradönből és az élet és az energia, ne is csodálkozzon,ha ezt sokan megirigylik öntől. Viszont azt sem-miképpen se hagyja, hogy az önsajnálatukkal le-húzzák.
VÍZÖNTŐ: A napokban az égiek komolyabbdöntések és lépések megtételére sarkallják. Ezekáltal majd új távlatok nyílnak meg ön előtt ésmesszebbre is jut, mint azt gondolná. Nincs másdolga, mint folyamatosan újabb célokat tűzni kimaga elé.
HALAK: Ezen a héten kifejezetten érdemes oda-figyelnie az intuícióira, mert az égiek súgnak ön-nek. Arról nem is szólva, milyen jó tippeket ésötleteket kap majd tőlük, amiket azonnal fel-használhat. 
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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!
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Cseh Tamás-estPásztor Márk, a Maros-vásárhelyi Művészeti Egye-tem színészhallgatója önállóCseh Tamás-esttel mutatjameg a vásárhelyi közönségszámára sokoldalú tehetsé-gét.  Az előadásra az AndrásLóránt Társulat székhelyén(Braila utcai régi zsinagóga),március 10-én 19 órától ke-rül sor. Helyfoglalásért hívjaa 0720936613-as telefon-számot.
Szimfonikus 
hangverseny Március 9-én, csütörtö-kön este 7 órakor szimfo-nikus hangversenyre kerülsor a Kultúrpalota nagyter-mében. Vezényel KasparZehnder svájci karmester,zongorán játszik SzokolayBalázs magyarországi mű-vész. Műsoron: Wagner-,Liszt-, Mendelssohn-Bart-holdy-művek. A koncertrea 21-es számú bérletek ér-vényesek.

A kis 
hableány Március 12-én, vasárnapdélelőtt 11 órakor A kishableány című mesejátékravárják a gyermekeket a ma-rosvásárhelyi Ariel Ifjúságiés Gyermekszínházba. Amesejátékot Andersen me-séje nyomán írta és rendez-te Oana Leahu, fordítottaSzékely Katalin. Az előadás4 éven felülieknek ajánlott.
Hahota-kabaré – Marosvá-
sárhelyen még háromszor A népszerű Hahota szín-társulat Ha betéved – nemtéved című, fergeteges szil-veszteri kabaré-előadásátmég három alkalommal te-kintheti meg a marosvásár-helyi nagyérdemű: március10-én, pénteken, 11-én, szom-baton és 12-én, vasárnap este7 órától a Maros Művész-együttes előadótermében.Jegyek elővételben a Kultúr-palota, a Maros Művészegyüt-tes jegypénztárában.

Március 15-én 
nőnapoznak A Romániai NyugdíjasokEgyesületének Maros me-gyei fiókja tagjainak március15-én klubnapot szervez,melynek keretében a nőknapját is megünnepli. Irat-kozni az egyesület Bolyaiutca 36. szám alatti szék-helyén (az emeleten) lehetkeddtől péntekig 10 és 13óra között. 
Szavalóverseny a sza-
badságharc emlékére A Szász Adalbert Sport-líceum szavalóversenytszervez a reformkor és az1848–49-es szabadságharcköltőinek emlékére a Marosmegyei tehetséggondozó ésszakoktatásban tanuló di-ákok számára. A szavaló-versenyre március 10-én,pénteken délelőtt 11 órátólkerül sor a marosvásárhelyiDeus Providebit TanulmányiHázban. A versenyzők sza-badon választott költemény-nyel jelentkezhetnek, isko-lánként négy–öt tanuló szer-dáig nevezhet be
Kovács Árpád kiállításaKovács Árpád marosvá-sárhelyi származású, Ma-gyarországon élő festőmű-vész alkotásaiból nyílik ki-állítás Itthon címmel már-cius 12-én, vasárnap déli12 órakor Marosvásárhe-lyen, a Bolyai téri unitáriusegyházközség Dersi Jánostermében. A kiállítást Gás-pár Sándor nyitja meg, köz-reműködnek Kovács Éva ésVincze Ferenc fuvolaművé-szek. A tárlat március 31-ig látogatható naponta 9 és13 óra között.
Táncház a Jazz ClubbanA Folk Center Alapítványés a Jazz Club minden hét-főn este táncházat rendeza marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai klubban. Azérdeklődők élő zenére tán-colhatnak, illetve énekok-tatásban is részt vehetnek. 

KÁR KIHAGYNI |



Ezzel kezdődött a hét:Sorin Grindeanu minisz-terelnök kinevezte taná-csadó testületének állam-tanácsosi rangú tagjáváBorbély Lászlót, azRMDSZ volt politikai al-elnökét - közölte azAgerpres hírügynökség.A kormányfő döntésehétfőn jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Ezek a száraztények.Ez annyit jelent - legalábbis a józan paraszti ész,logika szerint -, hogy az RMDSZ ezennel ismételtenkormányzati szerephez jutott. Hogy jó-e ez, s ha igen,kinek, nos, azt képtelen vagyok megítélni. Különösen,ha arra gondolok, hogy egy politikai párt - ja, hogy azRMDSZ nem politikai párt, hanem egy nemzeti közösségérdekvédelmi és közképviseleti szervezete? - lényege,hogy elsősorban hatalomra tör, mert másként nincsalkalma, lehetősége arra, hogy az ország előrehaladásáravonatkozó elképzeléseit gyakorlatba ültesse, megva-lósítsa. Merthát első sorban erről, a hatalom gyakorlá-sáról szól a politika. Hogy egy kisebbségi szervezetnek kell-e, s főlegmilyen feltételek mellett kormányzati szerepet vállalnia,arról sokáig lehetne vitatkozni. Azt talán senki sem vi-tatja, hogy egy nemzeti kisebbséget megillető jogokatelsősorban a hatalomtól, azaz a kormánytól kell, lehetkicsikarni. Márpedig hogyan lehet egy olyan hatalommalszemben követeléseket megfogalmazni, esetleg politi-kailag fellépni, amelynek magunk is tagjai vagyunk?Ilyent súlyos logikai bukfenc, erkölcsi meghasonlásnélkül elkövetni elképzelhetetlen. A mostani helyzetre visszatérve, nemrég, a Victoria-téri tüntetések kapcsán nyilatkozta Kelemen Hunor,hogy a nyáron - gondolom, a demonstrációk okán - fe-lülvizsgálják a szociálliberálisokkal (PSD-ALDE) kötöttparlamenti együttműködési paktumot. Amint a kormánymeginogni látszó helyzete valamelyest konszolidálódott,máris átminősült, egyből kívánatossá vált a hatalmipozíció. Még akkor is, ha csak jelképes.Borbély tanácsosi szerepvállalásának volt előzménye,emlékezzünk csak Frunda Györgyre, aki a korábbiposztkommunista kormányzat első emberének, VictorPontának volt tanácsadója. Hogy eme szerintem nemtöbb, mint jelképes tanácsosságoknak - a feltételezhetőszemélyes előnyökön kívül - mennyi hasznát látta, lát-hatta az erdélyi magyarság, nos, azt nehéz lenne meg-mondani. Feltehetően semennyit. Ajánlatos lenne akként értékelni. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Ismét kormányon az RMDSZ  A nemezkészítés művészete
Mihály Eszter nemezkészítő, népi játszóházvezető 13 évet élt férjével, Zsolttal
Budapesten, majd gyerekük születése után hazaköltöztek Erdélybe. A népi ha-
gyományok ápolását már a magyar fővárosban elkezdte. Kecskeméten két éves
nemezkészítő képzésben vett részt. A Budapestről Nyárádszentsimonba telepe-
dett alkotó hagyományos technikával készít magyar és ausztrál merinói gyapjú-
ból mellényeket, táskákat, sálakat, sapkákat, játékokat, nemeztakarókat.                     
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A fiatal művész a nemez-mesterséget és jelképrend-szert Nagy Mari és VidákIstván textil-, nemezművé-szektől sajátította el, akik a70-es években újra felfede-zői voltak a nemeznek. „Aműhelyem Székelyföldön,Nyárádszentsimonban ta-lálható, ahol hagyományoskézműves technikák alkal-mazásával, kizárólag sajátfestésű gyapjú felhasználá-sával, saját tervezésű egyedialkotások készülnek. Jelen-leg a Harangláb KulturálisEgyesület keretein belül te-vékenykedem. 2012-benmég Budapesten alapítot-tam az Eszter Nemez Mű-helyét, azóta tartok tanfo-lyamokat felnőtteknek ésgyermekeknek. Vezettemszakkört budapesti Waldorfiskolában, több ízben tar-tottam nemezbemutatót aMesterségek Ünnepén a Bu-dai Várban és vezettem népijátszóházat is. Rendszeresenveszek részt magyarországiés erdélyi kiállításokon" –mondja magáról és tevé-kenységéről Mihály Eszter. 
A nemezelés olyan, 
mint maga a teremtésHa a nemezelés lényegérőlkérdezzük, mesterét idézi:„A nemezelés rendet szül a

rendetlenségben. A neme-zelés olyan, mint maga a te-remtés. A természet által ateremtett lény számára bo-csátott ősi, égi rendet az em-ber szétzilálja, majd átala-kítva, saját képére új földirendet, új minőséget hoz lét-re. A rendezett gyapjúszála-kat összekeverve, összegyúr-va új minőséget alkot, az újrendet új tartalommal töltifel. A nemez ilyenformán lel-ki átalakulás, a gyapjúszálaktökéletesedése, magasabbrendbe szerveződése. Ne-mezt készíteni nem csak te-

vékenység, mindinkább ti-tokzatos tevékenység, ősi tu-domány." Mihály Eszter kézügyes-ségét és fantáziáját dicsérő,ízléses darabokkal áll a kö-zönség elé különböző kiál-lításokon, rendezvényeken.Ezeken hagyományos, ősitechnikával és mintavilággalkészült kirgiz, türkmén min-tájú nemeztakarók, ülőlapokés a selyem-nemez „ötvö-zéséből” született kelmék,sálak, mellények, táskák, fej-fedők kerülnek bemutatásra. „Márciusban két kiállítá-son is szerepelnek a mun-káim, egyik Kecskemétenlátható a mesterem, VidákIstván 70-ik születésnapjáraNemzedékek Nemezei cí-men megrendezett nemez-művészeti kiállításon, a má-sik Hajdúszoboszlón A Ne-mez természete című kiál-lításon” – tudtuk meg méga művésztől. 
A művészt a természet 
inspirálja alkotásraMihály Esztert elsősorbana nyárádszentsimoni kör-nyezet, a természet inspiráljaalkotásra. „A környezetem-ben fellelhető festőnövénye-ket kertben, réten, erdőbenbegyűjtöm. Majd itthon szé-pen a leveleket, ágakat, bo-gyókat elrendezgetem a se-lyemsálon, szorosan felte-kerem egy faágra, madzaggalmegkötözöm  majd bete-szem egy lábosba és kb. 2órán keresztül gőzölöm. Ki-bontás után leszedem a le-

veleket a sálról, majd meg-szárítom a napon. Így tör-ténik a selyem növényi fes-tése, amit más néven eco-printnek is hívunk. Majd egyhétvégi tanfolyamon ezt anövényi festett selymet meg-nemezeljük" – meséli Eszter. Mint már szóba került anemezkészítő művész egyé-ni tanfolyamokat is tart. Sőt,ha van valakinek bármi el-képzelése, amiben segítenitud, az megkeresheti biza-lommal. A téli időszakbaninkább mellény és sapka-,kalapmegrendelései voltak,de a nemez határtalanságamiatt bármi elkészíthető eb-ből a csodálatos anyagból.

„Ismerkedj alapvető ne-mezkészítő fogásokkal,gyapjútípusokkal, techni-kákkal, miközben nemez vi-rágot, képet, papucsot, min-tás labdát, táskát, nemez já-tékot készítesz. Töltődj felvidám színekkel, puha ta-pintású anyagok érintésévelegy inspiráló, kellemes csen-des környezetben. Nyárongyerek és családi nemeztá-bort szervezünk, melyre sze-retettel várjuk az érdeklő-dőket. Több információ awww.eszternemez.blogspot.comoldalon található" – üzenileendő tanítványainak Mi-hály Eszter.
Nemes Gyula

Mihály Eszter eddigi kiállításai• 2010. szeptember, Budapest- Hagyományok Háza, Játéktóla mesterségig, csoportos kiállítás.• 2012. február, Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria, Ne-mezecske Játékszerek kiállítás.• 2012. április, Szombathely, Regélő Nemezek, csoportoskiállítás.• 2012. július, Nyárádszentsimoni Művésztelep kiállítása-csoportos kiállítás.• 2012. augusztus, Budapest, Art 9 Galéria, Huszár Andrea:Világlátás c. kiállítása közösen a nyárádszentsimoni mű-vésztelep résztvevőivel.• 2012. november, Pest-Budai Népművészeti Egyesületközös kiállítása a Városház Galériában, Budapesten. • 2013. július, Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesületközös kiállítása: Tiszán innen Dunán túl, Kecskemét.• 2013. augusztus, Budapest, Budai Vár, Mesterségek Ün-nepe, Te bárányok gyapjából való c. kiállítás.• 2014. augusztus, Ifjú mesterek Remekei kiállítás, Ha-gyományok Háza, Budapest.• 2014. november, Tíz ujjal óvatosan készített, OKJ ne-mezkiállítás, Kecskemét.• 2015. február, Mesterek és Tanítványok, Veresegyház. • 2016. Kakasvész íjászverseny, Nyárádszentsimon, Erdély,egyéni kiállítás• 2016. Költészet napja, Nyárádszentsimon, Erdély, egyénikiállítás• 2017. Bocskai Napok, Nyárádszereda, Hagyomány ésmegújulás a nemezművészetben, egyéni kiállítás. 
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Idén politikamentes 
és iskolaközpontú a 
Székely Szabadság Napja 

Idén pártpolitikamentes, valamint a
civil és az ifjúsági szervezeteket elő-
térbe helyező rendezvény lesz a Szé-
kely Szabadság Napja. A szervezők
nem feledkeznek meg Marosvásár-
hely jelenleg egyik legégetőbb meg-
oldásért kiáltó problémájáról: a
katolikus gimnáziumról sem.„Bár az SZNT részéről történt megke-resés a magyar politikai szervezetek irá-nyába, tőlük nem érkezett egységesrészvételi szándék, emiatt úgy döntöt-tünk: egyetlen párt sem szólal fel a pos-taréti megemlékezésen” – tudtuk megLászló Györgytől, az SZNT alelnökétől.Hozzátette, hogy az idén a civil, vala-mint az ifjúsági szervezetek hangját tart-ják fontosnak, hiszen, amint mondja: azautonómia a jövőről szól, a fiatalok lesz-nek az igazi haszonélvezői. A SzékelyVértanúk emlékművénél az SZNT képvi-selője mellett beszédet mond az ErdélyiMagyar Ifjak és a Minta megbízottja.Szót kap ugyanakkor Tőkés László minta társszervező EMNT elnöke, de külföldimeghívottaik is tolmácsolják üzenetüketa résztvevőknek. Emellett pedig a Civi-lek a Katolikus Iskoláért szülői csoportelnöke is beszédet mond a Postaréten.„Itt olvassuk fel a petíciót is, ami tartal-mazza az autonómiaigényünket, ugyan-akkor tiltakozásunkat Romániaközigazgatási átszervezése ellen, de ma-gába foglalja a katolikus gimnázium kö-rüli rendellenességeket, valamint ennekorvosolására való felszólítást is. Ezt a ké-relmünket a prefektúrán adjuk át aromán állam képviselőjének” – tudtukmeg.  
Székelyekhez méltóan viselkedniÚj hír még idénre, hogy a megmozdu-lás résztvevőinek idén nem kell a járdánösszezsúfolódniuk, a csendőrséggelugyanis megállapodtak abban, hogy fél-pályás útlezárás lesz érvényben. Lászlófelhívta a figyelmet arra, hogy hegyezettvagy túlságosan hosszú zászlórudatnem fognak engedélyezni az esemé-nyen, és arra kér mindenkit, hogy civi-lizáltan, „székelyekhez méltóan”viselkedjenek, ne okozzanak gondottörvénytelen feliratokkal, bekiabálások-kal. „Nagyon fontos, hogy sokan le-gyünk, hiszen csak így hallják ahangunkat” – véli az alelnök.A felvonulást követően az SZNT át-adja a Gábor Áron-díjat a Kultúrpalotá-ban, amely Székelyföld területiautonómiájának megvalósításáért ki-fejtett áldozatos munka elismeréséértjár. Idén a díjat az Európai Szabad Szö-vetség (EFA) kapja. A rendezvénynekkulturális műsor emeli a színvonalát. Mint ismeretes, a megemlékezésmárcius 10-én, pénteken 16 órakor aSzékely Vértanúk emlékművénél kez-dődik, ezután a kormányhivatal épüle-téig vonulnak a résztvevők. A szervezőkidén legalább húszezer résztvevőreszámítanak, illetve kiemelten várják arendezvényre a vásárhelyi lakosokat.

P.P.

Villámolvasás – nem hinni, kipróbálni kell!
Napjainkban a felénk áramló információmennyiséggel nehéz megbirkózni. Ha valaki naprakész
akar lenni szakmájában, gyakran rengeteget kell tanuljon, fejlődjön, könyvhalmazokon kell át-
rágnia magát. A „villámolvasás” módszer megváltás tud lenni ebben az esetben, olyan eszköz,
amely lerövidíti a tanulási időt és hosszabb időre raktározza el az információt. Utánajártunk
ennek a különleges, sokak számára ismeretlen módszernek, melyre választ Téglás Rezső sze-
mélyiségfejlesztő tréner adott.

– Mi a villámolvasás? Miben kü-
lönbőzik a hagyományos olvasás
módszerétől?– A hagyományos olvasás abbóla premisszából indul ki, hogy ak-kor van egy könyv elolvasva, haaz első szótól az utolsóig végig-olvastuk. Ehhez képest a villám-olvasás lényege, hogy konkrétanmegfogalmazunk egy célt a könyv-vel kapcsolatban, és akkor vanbefejezve a könyv, amikor elértükazt a célt, ami nem mást, mint azinformáció megszerzése, egy mód-szer elsajátítása vagy megtanulása,egy adott szakirodalom hatékonyfeldolgozása. Konkrét példávalélve, életem első fotóolvasott köny-ve, Bagdy Emőke Hogyan legyünkboldogabbak? című 253 oldalasszemélyiségfejlesztő könyve volt.A tanfolyam első napján kevesebbmint másfél óra alatt olvastamki, szereztem meg számomra tel-jes képet a könyv tartalmáról ésjegyzeteltem ki részletesen elme-térkép segítségével. Felteszem akérdést. Hagyományos olvasással,egy átlag sebességgel olvasó sze-mély meddig jutott volna el? Azpedig csak hab a tortán, hogy azezelőtt 5 évvel olvasott könyv tar-talmára még most is emlékszem.

– Mi a módszer lényege?– A tudatalattinkba a periférikuslátásunk specifikus alkalmazásá-val (fotófókusz) bevitt nagy meny-nyiségű információt a tudatos el-ménkbe hozzuk fel különböző ol-vasási, tanulási technikák segít-ségével. Az alapötlet, hogy mind-két agyféltekénket bevonjuk a ta-nulásba, ezáltal sokkal hatéko-nyabbak vagyunk és az informá-ciókra is tovább emlékszünk.

– Egy szkeptikus kívülálló szá-
mára első hallásra „szemfényvesz-
tésnek” tűnhet ez a módszer. Mit
tud felhozni „mentségére”? – A módszert már 20 éve ta-nítják Magyarországon, bőven ele-gendő idő ez arra, hogy bebizo-nyosodjon az értéke. A szkepti-cizmus nagyon jó dolog – főlegha nyitottsággal és kíváncsisággalis párosul. Semmit nem kell el-hinni nekem – ki kell próbálni.Az a személy, aki a tanfolyamona gyakorlatokat végigcsinálja, amásodik nap végére már tökéle-tesen tud fotóolvasni, vagy vil-lámolvasni. Sőt – ez már az elsőnap végén megtörténik a részt-vevők 90%-nál. 

– Néhány sikertörténetet meg-
osztana?– Érdemes a www.tanulaskontroll.hu-tvégigböngészni, rengeteg ilyenvan. De egy nagyon egyszerű helyisikert is elmondhatok, kolozsváriegyetemista K.Z.J., csak részleteithasználta a módszernek, konk-rétan – másodpercenként 1 ol-dalas sebességgel végiglapozta atanulni valót fotófókusz állapot-ban, anélkül hogy utólag a tanfo-lyamon tanultak szerint aktiváltavolna a könyveket, tananyagot,tehát minimális időt fordított atanulásra. Érdekes módon, amiótaezt csinálja, minden vizsgája si-kerül. Szeretném kihangsúlyozni:nem véletlenre megyünk – a teljesés alapos tanulást tanítom, éserre bátorítom minden tanítvá-nyomat. Itt már elárulom a rosszhírt is: továbbra is fog kelleni ta-nulni. De nem mindegy hogy mek-kora erőfeszítéssel és időbenmennyit.   

– Miért nincs bevezetve ez a
módszer az általános oktatásba
kötelező tananyagként? – A válasz egyszerű. Pont azért,amiért a jobb agyféltekés rajz,vagy a jobb agyféltekés zene semrésze a tanügyi programnak. Je-lenlegi iskolarendszerünk gyöke-rei rég elkorhadtak, és nem tudjáka mai világra hatékonyan felké-szíteni a diákokat. Ennek a 100évnél is régebbi oktatási stílusnak,mentalitásnak a megváltoztatásanem kis feladat, súrolja a lehe-tetlent, legalábbis közép-rövid tá-von. Közép-Kelet Európában nagyesélyt nem látok egy Finnországesetéhez hasonló, hatékony államitanügyi rendszer létrehozására. Erdély több városában is tar-tottam már líceumokban tanfo-lyamot a helyi vezetés kérésére,meglátásom szerint nagyon is ha-tékony lenne, hogy választhatóopcionális kurzusként elsajátít-hassa az a diák, aki hatékonyab-ban, könnyebben szeretne tanulni. 

– Milyen jövőképe van a villám-
olvasásnak? – Egyre nagyobb az érdeklődés,egyre többen jönnek el a tanfo-lyamra – én kifejezetten optimistavagyok, úgy a villámolvasást, mintaz egyéb teljes agyféltekét igénybevevő személyiségfejlesztő mód-szereket illetőleg. Az emberekegyre nyitottabbak, egyre többenkeresik a fejlődés különböző útjait– hiszem, hogy az elkövetkezendőévekben úgy létjogosultsága, mintbiztos jövője is van egy ilyen tan-folyamnak. 

Timár Tímea
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Árkos Sepsiszentgyörgytől hét kilométerre északnyu-
gatra, a Baróti-hegységben eredő Árkos-patak völgyé-
ben fekszik, és az azonos nevű község központja. Nevét
egyesek a régi avar kori sáncokból, mások egy Árkos
nevű székely őstől származtatják. A települést 1332-
ben Arkus néven említik először. 1802-ben, 1829-ben
és 1838-ban földrengés pusztította. 1910-ben 1721
magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Há-
romszék vármegye Sepsi járásához tartozott. Unitá-
rius vártemploma az Árkos patak völgyében egy
magaslaton áll. XIII. századi templomát a XVI. század-
ban átépítették, védőfalai XVII. századiak 1640-ből. Öt
saroktornya és harangtornya volt. Délkeleti tornya a
XIX. századi földrengésekben ledőlt, harangtornya
megrongálódott. 1830-ban a régi templomot lebontot-
ták és 1830 és 1833 között újat építettek helyébe.
1844-ben épült mai harangtornya. A faluban áll báró
Szentkereszty Zsigmond kastélya, a nagy park köze-
pén. A kastély 1870-ben épült, 1980-ban átalakították. 

A kastély a Szentkereszty
család tulajdonába kerülAz árkosi Szentkereszty-kastély a XIX. század végénépült újbarokk műemléképület. A napjainkban láthatóSzentkereszty-kastély helyénegykor a Benkő család tu-lajdonát képező udvarházállott. A XIX. század első felébena vargyasi Daniel Elek (1783-1848) vásárolta meg a bir-tokot, majd 1840-ben Kál-noky György (1810-1844)lett a tulajdonosa. 1847-ben Kálnoky özve-gye Szentkereszty Zsigmond-dal kötött házasságot, így akastély a Szentkereszty csa-lád tulajdonába került.
Átalakítások és 
a mai forma kialakulása1870-ben SzentkeresztyZsigmond és Haller Anna(1816-1878) a kastélyt új-jáépíttették, körülötte parkot,lovasiskolát és tekepályát islétrehoztak. Az 1890-es évek elejénegy újabb átépítés során akastély elnyerte mai formáját. A felújításokat báró Szent-kereszty Béla (1850-1925)Háromszék vármegye főis-pánja végeztette. A XIX. szá-zad végi neobarokk átépítésFort Sándor budapesti épí-tész tervei alapján készült.
1945 után a kastélyt 
államosítják és az 
épületet az államfő 
számára tartják fenn A kastélyparkban a XIX.század közepén neogótikusstílusú kápolna épült. A kas-tély utolsó tulajdonosa báróSzentkereszty Béla (1885-1944) volt, aki a kastély kö-zelében lévő vendégházban

lakott. Az egykori vendégházföldszintes, oszlopos klasszi-cista épület volt.1945 után a kastélyt álla-mosították. Ezt követően egyideig az árvaház, majd a me-zőgépészeti iskola kapott he-lyet, utána a termelőszövet-kezetet költöztették az épü-letbe.1982-től a Román Kom-munista Párt tulajdonábakerült és az államfő számáratartották fenn az épületet.Az elnöki lakosztályként be-rendezett kastélyban kicse-rélték a bútorzatot és új dí-szítőelemekkel látták el azépület belsejét.A rendszerváltás után aműemléképület a Művelő-dési Minisztérium igazgató-sága alá került, így vissza-kapva régebbi rendeltetését,művelődési központ szék-helye lett.
A kastély homlokzatai re-
neszánsz elemeket tar-
talmaznakA kastély a falu alsó végé-ben helyezkedik el, a főútróljegenyesor által határolt útvezet fel hozzá. A historizálóstílusú – neobarokk és neo-reneszánsz elemeket ötvöző– kastély épülete két fő tömb-ből áll, egy tíz ablaktengelyestömböt keresztez aszimmet-rikusan egy rövidebb szárny.Az épület hosszú szárnyátnyeregtető fedi, amelyet kétvégén csigavonalas oromzatzár le. A keresztszárny a keletivalamint a nyugati homlok-zaton rizalitot alkot, amelyetmagas manzárdtető fed. A manzárdtető kovácsolt-vas kerítéssel körülvett te-raszban végződik, e tetőépít-mény barokkos jelleget köl-csönöz az épületnek, de ahomlokzatok többi része re-neszánsz elemeket tartalmaz.

A műemléképület 
főhomlokzata régen 
egy szökőkútra nézettA látogató előtt először azészaki oldalhomlokzat tárulfel. Az Erdélyi Magyar Elekt-ronikus Könyvtár közléseszerint ez cselédbejáró le-hetett, ennek ellenére nagyhangsúlyt fektettek a díszeskialakítására. A homlokzat előtt kváder-köves terasz húzódik, ame-lyet kovácsoltvas mellvéd éskandeláberek díszítenek.Ezen homlokzat – akárcsaka déli homlokzat – csigavo-nalas, lépcsőzetes kialakításúoromzatban zárul, melynekcsúcsát egy kagylómotívumalkotja. A kastély keleti, főhom-lokzata régen egy szökőkútranézett, a homlokzatot a te-raszos középrizalit uralja. Hat nagyméretű toszkánoszlop tartja a kovácsoltvasmellvéddel ellátott teraszt,az emeleten három félkörívesnyílás jelenik meg korisztoszifejezetes pilaszterek közéfoglalva. A tető alatti széles párká-nyon barokkos motívumsorfut végig, szintén neobarokkjellegű a középrizalitok te-tőzetét díszítő csigavonalasépítmény.
A kastély külseje 
megőrizte a XIX. 
század végi állapototAz angolkertre és a tóranéző kerti – nyugati – hom-lokzatot a lépcsőfeljárós szé-les terasz uralja, amely a be-járati rizalit előtt helyezkedikel. A földszintes terasz mell-védjének sarkain mitológiaiés bibliai ábrázolásokkal dí-szített hatalmas vázák állnak. A kerti homlokzat többirészének kialakítása azonos

a főhomlokzatéval, a man-zárdtetővel és csigavonalastimpanonnal együtt. A kas-tély két szintjén a helyiségekkét sorban helyezkednek el,a termek egymásból nyílnak. Az épületnek két lépcső-háza van, a nagyobbik a ke-resztszárny mellett található,a reprezentatív földszintinagyterem szomszédságá-ban. A kisebb lépcsőház akastély déli végében talál-ható. Szintén az Adatbank köz-léséből derül ki, hogy a kas-tély külseje megőrizte a XIX.század végi állapotot, azon-ban a belsőben lényeges vál-tozások történtek. Csupán néhány terem egy-kori berendezését ismerjük,amelyeket a korabeli képes-lapok alapján ismertetünk.  
A nagyméretű 
gobelineken tájképek 
jelennek megBordás Beáta munkájábóltudjuk meg, hogy a családrepre zentatív célokra a föld-szinti két nagy termet hasz-nálta. A kisebb terem, amelya szökőkútra nézett, a be-rendezéséből ítélve valószí-nűleg bálterem lehetett. Ateremben néhány rokokószék és egy dívány, valamintegy díszes rokokó kályha ké-pezték a berendezést. A padlót táblás parkettadíszítette, a mennyezetet né-met reneszánsz ihletésű ve-retdíszes stukkó díszítmé-nyekkel alakították ki. A stukkók ma is láthatóaka terem mennyezetén. A te-

rem legfontosabb dísze anégy nagyméretű gobelinvolt, amelyeken részletesenkidolgozott tájképek jelennekmeg. 
Szentkereszty 
báró dolgozószobájaA legnagyobb földszintiterem ajtaja a kertbe nyílott.Az impozáns, fogsordíszespárkánnyal határolt tölgyfa-gerendás famennyezet je-lenleg is látható. A padlót egykor a korbandivatos rombuszos motívu-mokból összeállított parkettaburkolta. A szomszédos te-rembe vezető ajtó oromzatátnémet reneszánsz formakin-csű faragványokkal díszítet-ték. A terem zsúfolt berende-zése alapján szintén egy rep-rezentatív helyiség lehetett,ahová összegyűjtötték a fon-tosabb festményeket és bú-torokat, ez eredményezte azeklektikus berendezést. Eb-ből a teremből az épület déli,hosszú traktusa felé haladvaegy szoba nyílt, amelynekberendezéséből csak egy asz-tal és szék látható, ez talána báró dolgozószobája lehe-tett.
A korabeli felvételeken
látható enteriőrök kiváló
példái a historizmus ko-
rában divatos lakberen-
dezési módnakA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által ...

folyt. a 6. old.

Az árkosi Szentkereszty-kastély
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a rendelkezésünkre bocsá-tott dokumentációból mégazt is megtudni, hogy a föld-szinten a keleti oldalon hú-zódó nagyteremből, vagyisa táncteremből nyílott aszalon. Ebben a teremben klasz-szicista bútorok kisebb cso-portjai és egy veretdísszelborított kandalló, felette egyrokokó tükör kapott helyet. A szalonból nyílt egy táb-lásan kialakított famennye-zettel ellátott szoba, amely-ben egy nagy asztal, körül-ötte kárpitozott, rojtos ka-rosszékek találhatóak. A korabeli felvételekenlátható enteriőrök kiválópéldái a historizmus korá-ban divatos lakberendezésimódnak, amely alapján aszobabelsőket leginkábbeklektikus stílusban alakí-tották ki, fontos architek-tonikus szerepet a fabur-kolatok, gipszből vagy stuk-kóból készült párkányzatok,kazettás famennyezetek,mennyezetdíszek kaptak.
A vendégház 
a kastély közvetlen 
közelében álltA többi terem egykoriberendezését és rendelte-tését nem ismerjük, de akor szokásához híven va-lószínűleg az első emeletenkaptak helyet a család ma-gánlakosztályai, mint pél-dául az úr és az úrnő háló-szobái, dolgozószobák, agyerekszobák, egy vagytöbb fürdőszoba, valaminta kiszolgáló személyzet szo-bái, elkülönítve a tulajdo-nosokétól.A vendégház a kastélyközvetlen közelében állottegykor, az archív felvételekenegy fölszintes, klasszicizálópáros oszlopsoros épületrajzolódik ki, egy összeírásszerint hét szobája volt. Ez az épület készülhetetta kápolnával egy időben,tehát 1840-1845 körül, denem tudhatunk semmi biz-tosat róla, mert az épületma már nem áll. 

(befejező rész a következő
lapszámunkban,  benne
Gyöngyössy János kiegészí-
tése az árkosi unitárius
templomról)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész gyűjteményükből küldte
be szerkesztőségünkbe.

Marosvásárhely legrégebbi
Kevés az olyan vásárhelyi, aki nem vásárolt legalább egyszer a Posta utcai kis virágüzletben, vagy ne sétált
volna el előtte. Azt már talán kevesebben tudják, hogy Bob Magdolna boltja a legrégebbi virágkereskedés a
városban. 1965-ben nyitottak meg először, és idén 25 éve, hogy családi vállalkozásból kereskedelmi társa-
sággá lett. Magdolna néni közel fél évszázada dolgozik a boltban, végigkövette a városkép változását, de arról
is mesélt, hogy a fekete márciuskor a hodáki „kirándulók” megrongálták a cégérüket, mert magyar felirat
szerepelt rajta. Mint mondja: ha a bolt falai beszélni tudnának, érdekes dolgokat mesélnének…  A fél méternyire a földszintje alatt lévő üzletbelépcsők vezetnek, és amintbelépünk az ajtón, megcsapa virágillat, a hűvösség, éstalán a régi korok szellemeis. Az épület pincéhez ha-sonló, boltíves kialakítású,vastag téglafalú, látszik rajta,hogy nagyon régen épülhe-tett. „Bizony, több mint félévezrede, az írásos doku-mentumok szerint az 1490-es években épült a helyiség,aztán a bolt megalapításaelőtt a férjem szülei vásá-rolták meg, ők itt is laktaka felső emeleten” – tudtukmeg Bob Magdolnától.„Virágos dinasztiának islehet nevezni a családunkat,mert már anyósom szüleiis ezzel foglalkoztak, aminektöbb mint száz éve már. Énbelecseppentem ebbe aszakmába, miután férjhezmentem, hiszen anyósomminden gyereke megtanultaa virágkötést” – kezd belea történetbe a bolt vezetője.„Annak idején nem csak fe-nyőből és nemes virágokbólkészítettünk koszorúkat, ha-nem hóvirágból, ibolyábólés orgonából is” – meséli. 
Csak külföldről lehet
már virágot hozni…„Az üzlet indulásakor Fe-ketehalomról és Erzsébet-városról szállítottuk a vi-

rágokat, utána üvegházakatlétesítettek Aranyosgeren-den, Kocsárdon, Radnóton,de a vásárhelyi Azomaros-nak is gyönyörű virágházavolt. Ma már ezek közülegyik sem létezik: az államikertészeteket felszámolták,a többi pedig megszűnt.Most külföldről hozzuk avirágokat, leginkább Hol-landiából és Törökország-ból” – mutat rá a mellettünklévő színes, illatos növé-nyekre. Azt is megtudtuk,hogy az aktuális divat és abő választék ellenére mégma is a klasszikus szegfű alegkeresettebb csokorra és

koszorúkra egyaránt. De avásárlók gyakran betérneka boltba gerberáért, lilio-mért, rózsáért, szálas or-chideáért vagy flamingóvi-rágért.
A jó szóért 
is ide térnek be„A hatvanas években csaka mi virágboltunk létezettMarosvásárhelyen, így min-denki hozzánk járt vásárol-ni. Aztán a rendszerváltásután gombamód elszapo-rodtak a kereskedések, dea régi vásárhelyiek vissza-térnek hozzánk, akár szálas

virágra, akár koszorúra,akár egy jó szóra. Idős, egye-dül élő hölgyek gyakranmeglátogatnak, csak hogybeszélgessenek, hisz sokukismer, és én is jól ismerema régi vásárhelyiek nagy ré-szét” – állítja Magdolna.Arra a kérdésünkre, hogymi a titka a több mint ötvenéve működő kereskedésnek,Magdolna szerint nincssemmiféle titok. „Becsüle-tesek vagyunk, fennállásunkóta kliensünktől panasznem érkezett, emiatt pedigvisszatérnek a vásárlók.Nem mellékes, hogy a vi-rágainkból is nagy a válasz-ték, és hogy mindig friss le-gyen, kevesebbet és gyak-rabban rendelünk. Meggyes-falváról és a Szabadság la-kónegyedből is van vissza-térő vevőnk” – mondja büsz-kén.
Karcolások, sebek, 
bőrkeményedésekLátom Magdolna néni, deaz unokahúga kezén is, hogya csokor- és koszorúkészítésnem könnyű munka. „Nembizony – válaszolja – főleg,ha magunk csinálunk min-dent. A legtöbb virágüzletmegvásárolja készen a ko-szorúk alapját, és csak dí-szítik virággal. Itt mi törjüka fenyőt, hajlítjuk a drótot,és puszta kézzel, mert akesztyű hamarabb szakad,mint a bőr. Az ujjaink fo-lyamatosan tele vannak kar-
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virágüzletében jártunk

colással, sebekkel, bőrke-ményedésekkel” – és mu-tatja is a legújabb „munka-helyi sérüléseit”.
Ma már fontosabb a 
virágnál a csomagolásAki fél évszázadot dolgo-zik egy területen, akaratla-nul is megfigyeli a változá-sokat. Magdolna néni szerintmára igénytelenebbek lettekaz emberek. „Régebben, havalaki virágot vásárolt, ala-posan megnézte, milyen faj-tát és színűt, illetve kinekválasztja azt. Napjainkbancsak kiveszik a vázából ahozzájuk legközelebb esőcsokrot, és már rohannakis tovább. Emellett pedigszámos vevő számára fon-tosabb lett a csomagolásdíszessége, mint a virág, ésez nekünk, virágszerető em-bereknek rosszul esik. Fel-színesebbé is vált a virág-ajándékozás, legtöbben kö-telességnek érzik, és nemszívből adják” – ezt fájlaljaa bolt vezetője. Felidézte,hogy régebben selyempa-pírba csomagolták a porté-kát, de csak azért, hogy át-adásig védje a növényt.Mint mondja, a jó virág-kötőnek kézügyességre, tü-relemre, szorgalomra, fan-táziára és a szakmájánakszeretetére van szüksége.Jómagát és unokahúgát

„utolsó mohikánoknak” ne-vezi, hiszen úgy tűnik, haők abbahagyják a mester-séget, a családban nincsutánpótlás. „A gyerekek,unokák másfele orientálód-tak, nem igazán érdekli őketez a szakma, de az az igaz-ság, hogy vevőnk sincs any-nyi, mint egykoron, hiszenkiöregedett a környék la-kossága…” – mondja kissészomorúan Magdolna néni. 
Árvízből 
kimenekített virágokAmikor a bolthoz kapcso-lódó érdekes történetről kér-dezzük, az éppen negyvenévvel ezelőtti nagy árvízkormegtörtént esetet elevenítifel. „1977-ben a férjem asógorommal Feketehalomraindult áruért, és hazafele el-érte őket az árvíz, de tudták,hogy a virágokat Vásárhely-re kell szállítani. Lelemé-nyesek voltak: a fejük föléemelték a bőröndökbe tettszálakat, és így gyalogoltakát a vízen. A virágok sértet-lenül megérkeztek az üzlet-be” – tudtuk meg Magdolnanénitől, és azt is, hogy azótais gyakran emlegetik egymásközött az esetet.„És maga milyen színű vi-rágot szeret?” – kérdezi tő-lem, és már nyúl is a fehérszegfűk felé…

Pál Piroska

Magoldna néni és unokahúga a '70-es években a virágüzlet előtt
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Vásárhelyi vers 2Vásárhelyi vagy, ha vettél parizert a Hermesben,S csöcsörésztél osztálytársnőt film közben a Progresben.Ettél pateu cu carnét, állva Palacsintásban,Meg sárga száládéböföt infekt goszpodinákban.Álltál sorban a Luxorban gyakran laposelemér’,És személyes ismerősöd KAF és Kincses Elemér.Azt is tudod, kicsoda volt Orbán doki, Jaki,Hol vodkázott reggelente Lazics s Nemess Laci.Homokos kávéért mindig a Tutunba kergettek,Ahol az emberek akkor még élőben cseteltek,És ha gyerekként beszóltál, vagy vicckedtél valamit,Akkor simán lefalhattál egy-két kiadós slajmit.Vásároltál Sarlotát meg rákpelyhet a Mercurban,S fagytál párszor szilvakékre hajnalban, a tejsorban.Ittad magad tökrészegre Oroszlánban, Vagonban,S hazafelé ordíttál, mint oroszlán a vadonban.Fogyasztottál indiánert a Bukarest cukiban,S fostál, mikor nagyon rád jött, az aluljárós budiban.Mikor megnézted a Rambót, utánoztad Stallonét,Másnap meg a matekórán bosszantottad Szallónét.Buktatott meg Maki egyszer szerves kémiából,És tőttél sokszor Jóckának egy kicsit a piádból.A Bolyai pincéjében reszelted a vasat,Első nap a tenyérbőröd kicsinyég felhasadt.S Régen mellé vagy Bátosra vittek almát szedni,De emiatt akkoriban nem virnyákolt senki.Este a tábortűz mellett mindig került gitáros,Meg valami rossz házibor, nem szép tiszta, világos.De mi ezzel akkoriban egy kicsit se törődtünk,Inkább a kiszemelt csajjal vicceskedtünk, flörtöltünk,És ha nem vette rossz néven, sőt, édesen röhögött,Eltűntünk egy félórára egy nagy boxpalett mögött...
(folyt. köv.)

mt

Ferde mesékA szépség és a szörnyeteglegújabb filmadaptációjánakrendezője, Bill Condon aminap elárulta, hogy a Dis-ney történetében előszörtűnik majd fel a filmvásznonegy nyíltan meleg karakter,a Josh Gad által alakítottLeFou. Hogy milyen fogad-tatásban részesül majd Gas-ton iszákos apródjának me-legként való ábrázolása arajongók körében, egyelőrekérdéses, de a stúdió nagylépésként tekint a dologra.„LeFou egy olyan figura, akiaz egyik nap Gaston sze-retne lenni, a másik nap pe-dig szeretné szájon csókol-ni” – mondta a film rende-zője. A karakter a filmbenküzd meg a hirtelen előke-rülő érzéseivel, amit eleintenem tud hova tenni, de Con-don azt ígéri, hogy a filmvégére ez is megoldódik,ami „egy szép meleg pillanatlesz egy Disney-moziban”.Nájsz!Ez az első alkalom, hogyilyen (…) jelenetre kerül soregy Disney-filmben. A ren-dező arról is beszélt, hogyaz egyelőre csak trailerek-ben látható A szépség és aszörnyeteg kifejezetten nép-

szerű az LMBTQI közösség-ben, azaz a leszbikusok, me-legek, biszexuálisok, transz-neműek, queerek és inter-szexuálisok körében (aqueer olyan ember, aki „nemkizárólagosan heteroszexu-ális”, az interszexuális pedignem tudja, hogy fiú-e vagylány, és nem csak amikornagyon meglepődik, hanemsose).És most lássunk néhány,a fentihez hasonló stílusbanújragondolt klasszikus rajz-filmet és mesét:
☻ A Shrek 5-ben Shrekelválik Fionától, és elvesziSzamárt 
☻ A Jancsi és Juliska újcíme Jancsi és Gyurika, eset-leg Marcsi és Juliska
☻ A Csipike 2-ben Tipe-tupa beadja a válópert, ami-kor rajtakapja Csipikét azÓriásnagy Bükkfában, amintépp Kukucsival, a Botfülűvelés Vadmalaccal, az Ebadtá-val menázsolnak
☻A kis gömböc nem kapbe senkit, hanem mindenkibekapja mindenkiét
☻ Csipkerózsika rájön,hogy transzszexuális, ezértférfivá operáltatja magát,és felveszi a Csipkejózsika

nevet
☻ Ludas Matyi hiába verimeg Döbrögit, mert élvezia mazochista állatja
☻ A hercegnő és a béká-ban a hercegnő nem csókoljameg a békát, hogy királyfiváváltozzon, mivel a farkatlankétéltűekre gerjed

☻ Borsószem királykis-asszony nem azért nem tudaludni, mert a borsószemnyomja a fencijét, hanemmert nimfomániás, és egészéjjel masztizik
☻ A Hamupipőkében acipőfetisiszta királyfi beériHamupipőke topánkájával

☻ A Hupikék törpikék-ben új szereplők tűnnek fel:Perverztörp, Bögyöske, Sza-di, Nyali, Nekrofili, Szopika,Milftörp, Leszbilla, Melegke,Exhibike, Transztörp, Bi-törp
☻ Róbert Gida zoofil…

Molnár Tibor

Fészbukos utópiák – avagy nagyon várjuk már azt a napot…
l amikor egy normál tes-talkatú csaj is kitesz egy„vicces” ducicsajos fotót,„Milyen igaz!”, „Úgy van!”vagy más hasonló elméshozzáfűzéssel, nemcsak atankarankák
l amikor valaki végre nemdicsérő kommentet ír a há-roméves és harminckilóshájfalat Pannika képe alá,akit egy kiéhezett oroszlánis csak csukott szemmel ésegy hordó csalamádévaltudna megenni, hanem kí-méletlenül betolja az iga-zat
l amikor valaki megvál-toztatja a profilképét, és egyismerőse bekommenteli:„Nem azért lájkoltam, merttetszik, de a réginél egy fok-kal jobb”
l amikor valaki kirak egyállatkertes fényképet „Az újszerelmemmel az állatkert-ben” kiírással, és érkezikegy ilyen hozzászólás: „Me-lyik az?”
l amikor majd valaki ki-tesz egy síró emotikont, dea kutya se fogja megkér-dezni kommentben, hogy

mi a franc baja van mármegint
l amikor majd bármivelkapcsolatban lehet kaming-autolni, és arra is olyan láj-közön érkezik, mint amikorvalaki kiírja, hogy meleg;például: „Rasszista vagyok”,„Zoofil vagyok”, „Szeretem

anyósomat” satöbbi
l és végül: amikor egy nő-ismerősünk kiposztol egyultrahangos felvételt a kis„pocaklakó”-ról, és kinagyít-va azt látjuk, hogy az bizonyegy alien!

Molnár Tibor
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Az Európai Unió nyugati államainak vezetői sem-
mit nem változtattak a véleményükön, azaz to-
vábbra is másodrendű állampolgárnak tekintik
a keleti régió országaiban élőket

Noha Francois Hollande
ma már döglött oroszlán-
nak tekinthető, amelybe
tudvalevőleg nem rúg bele
senki, a francia államfő
mégis mindent megtesz
azért, hogy legalább a
földtől elemelkedjenek a
lábak. Legutóbb például
a többsebességes Európa
beindítását szorgalmazta,
amikor a holnapi unió
csúcs előtt találkozott An-
gela Merkel német kan-
cellárral, Paolo Gentiloni
olasz és Mariano Rajoy
spanyol miniszterelnök-
kel. Tette mindezt Versa-
illes-ban, ahol egyszer
már rendesen, és kuplung
nélkül is úgy hátramenet-
be tették Magyarországot,

hogy még ma is kapkod-
juk miatta a levegőt.Hollande tehát azt mond-ta, hogy „az egység nem je-lent egyformaságot. Ezértszorgalmazom, hogy azegyüttműködéseknek legye-nek új formái, új progra-mokkal, amit differenciáltegyüttműködéseknek neve-zünk”. És a mi francia orosz-lánunk, ez a megtestesültWendriner úr, ezt a rómaiszerződés aláírásának hat-vanadik évfordulója előttmondta, talán annak a tisz-teletére, hogy hat évtizedejött létre az Európai Gaz-dasági Közösség, a mai Eu-rópai Unió alapja. Ennekszellemében a francia elnökúgy folytatta, hogy „néhány

ország gyorsabban és mesz-szebb haladhatna előreolyan területeken, mint avédelmi politika, a gazdaságiés a monetáris unió elmé-lyítése az eurózónában, azadóügyi és szociális harmo-nizáció vagy a kultúra és azifjúsági politika”. Hollandejelezte azt is, hogy nem atöbbiek kirekesztéséről len-ne szó vagy arról, hogy atöbbi állam ne fejezhetnéki ellenvéleményét. De ezmár csak a blabla része adolognak, mert pontosan atöbbiek kirekesztéséről len-ne szó.A lényeg az, hogy az Eu-rópai Unió nyugati államai-nak vezetői semmit nemváltoztattak a véleményü-kön, azaz továbbra is má-sodrendű állampolgárnaktekintik a keleti régió or-szágaiban élőket. Amit ter-mészetesen következetesentagadnak, mert megszerzettpiacaikat azért meg akarjáktartani. És ez akkor is igaz,ha a mi fejünkhöz is rend-szeresen hozzávágják a miárulóink is, hogy mennyi,de mennyi támogatást kap-tunk és kapunk még ma isaz uniótól, hogy persze azEU pénze az azért jó nekünk,azt elfogadjuk, de bezzeg havalami píszí baromságotnem támogatunk, akkorazonnal kígyót-békát kiál-tanak ránk.Ilyen esetekben viszontnem szólnak semmit, hallgataz összes balos és liberálishazai brüsszeli delegált, mégJávor Benedek sem bődülbele az éjszakába, és Nie-dermüller Péter kaparászásasem hallatszik. Pedig sok-szor megmondtuk már, mégnekik is, hogy nem vagyunkmásodrendű állampolgárok.Ennek ellenére rendszere-sen annak tekintenek és úgyis kezelnek bennünket. Em-lékezzenek az uniós csatla-kozásra, hogy örült neki

mindenki, amíg ki nem de-rültek a részletek, mert pél-dául az agrártámogatásokesetében nem ugyanannyipénzt kaptak a hazai ter-melők, mint nyugati ver-senytársaik. Utóbbiak kap-tak tíz év laufot, amit ver-senyelőnynek is nevezhet-nénk nyugodtan, hogy meg-erősödhessenek, a hazaiakmeg csak a megítélt agrár-támogatások negyedét kap-ták az első évben. És ez azösszeg csak évente emelke-dett öt és tíz százalékkal,amíg el nem érte a százat.Ez volt tehát az egyenlőségagrárvonalon, pedig itthonsem volt olcsóbb a vetőmag,se a műtrágya, a gabona semérett be hamarabb, és lea-ratni is ugyanannyiba került,mint a régi tagországokban.És természetesen a piacokatsem mi uraltuk, csak sze-rettünk volna minél többrebejutni, ellentétben az óvottrégi uniós gazdákkal ésgyakran az általuk tulajdo-nolt cégekkel, amelyek va-lósággal berobbantak hoz-zánk, és taroltak, amit csaktudtak.Aztán itt vannak most azélelmiszerek, amelyek nembizonyulnak ugyanolyan mi-nőségűnek Nyugaton és ide-haza. És a szlovákoknál sem.És a lengyeleknél sem, ésez ellen fellép még Románia,Horvátország, Szlovénia,Bulgária és egyedüli régitagállamként Görögországis. Ezért mondja helyesenFazekas Sándor földműve-lésügyi miniszter, hogy mintminden európai fogyasztó-nak, „a magyar fogyasztók-nak is joguk van ahhoz, hogya reklámokkal összhangban,megbízható minőségű árutvásároljanak”. És igaza vanabban is, hogy „a problémátnem elégséges fogyasztóvé-delmi kérdésként kezelni,hiszen az élelmiszerek mi-

nősége bizalmi és erkölcsikérdés, a vásárlók megté-vesztése tisztességtelen pi-aci magatartás”. Mindez egyleigázott piacon történik,amit persze majd visszauta-sítanak a liberalizált piac-gazdaságra és a szabad pi-acra hivatkozva. A bizalmatés az erkölcsöt tekintve,amelyek a világ legkemé-nyebb valutái közé tartoz-nak, nem lesz azonban iga-zuk a hepciáskodóknak.Ezért helyes, hogy Magyar-országnak az az álláspontja,hogy konkrét jogi keretrend-szerre van szükség számon-kérhetőséggel és elszámol-tathatósággal. És ezért jó,hogy ragaszkodunk ahhoz,hogy az új jogszabályoknakbiztosítaniuk kell, hogy aközösség területén egy gyár-tó ugyanazon termékétugyanolyan minőségben vá-sárolhassák meg a tagor-szágok fogyasztói. Mert mitszólnának vajon kint, hamondjuk például a télisz-alámit egy picivel más mi-nőségben szállítanánk? Nemnyugodnának bele, ebbenbiztosak lehetünk. És igazuklenne a bizalom és az erkölcsmiatt.És persze a régi mese mi-att is a fogkrémgyártóról,amely csak egy milliméterrelnövelte a tubus nyílásánakátmérőjét, és egy gyárat tu-dott építeni azért, mert anagyobb nyílás miatt hama-rabb fogyott el egy tubusfogkrém. Ugyanez a helyzet,ha majdnem ugyanolyan mi-nőségű élelmiszert kapunk,mint a nyugati országok. Ésugyanezért nincs igaza sen-kinek, aki bármilyen szem-pont szerint a kétsebességesEurópát támogatja, még ak-kor sem, ha esetleg RejtőJenői-i magasságokba emel-jük.
Nagy Ottó 
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Exkluzív interjú Mónus József többszörös világrekorder íjásszal, aki a minap a marosvásárhelyi középkori várbeli régészeti múzeum
konferenciatermében tartott rangos előadást. Az eseményt a Marosszéki Íjász Egyesület szervezte és a Maros Megyei Múzeum
támogatta. Az 52 éves hajdúnánási illetőségű Mónus József, a világ talán legpontosabban célzó hagyományőrző távlövő íjásza – akit
„Fehér farkasként” ismernek –, Európa-bajnok, 5 alkalommal volt világbajnok, 20 íjász világrekord büszke tulajdonosa, az előadás
után a Központnak nyilatkozott legjelentősebb rekordjairól.

– Pazar előadást tartott az
íjászatról, a világversenyeken
való szerepléseiről, egyéni si-
kereiről, világrekordjairól. Be-
mutatkozásként, kérem, jel-
lemezze önmagát...– Valójában én egyszerűember vagyok, próbálom arégi korok csatáinak szelle-mét átvinni a jövőbe és büsz-ke akarok lenni a múltunkra,ezért megpróbálok valamittenni. Amikor hajdanán ol-vastam az Egri csillagok címűkönyvet, a 300. oldal környé-kén elgondolkoztam, hogyGárdonyi is újraélte a kor di-cső csatáit, és azok alapjántörténelmet írt a saját tollával.Annak idején gyerekfejjel énis elgondoltam, hogyan tud-nék történelmet írni, aztánidővel ide jutottam.

– Az előadás során emlí-
tette, hogy 30 éven keresztül
futballozott. Hol játszott?– Hajdúnánáson egy kis-pályás csapatban kergettema labdát életre-halálra. Amikorúgy éreztem, hogy már vanolyan játékos, aki el tud mel-lettem futni, akkor eldöntöt-tem, hogy abbahagyom.

– Gépészmérnökként szer-
zett oklevelet, aztán kapcso-
latba került az íjászattal. Mi-
kor történt ez a változás az
életében?– Én egy másik világot ke-restem, hiszen a gazdaságivilág a pénz, a mindennapokvilága, ami számomra rideg,elutasító volt. Így kerestemegy olyat, ami a múlt emlék-képeire épül. Ezt úgy szoktammegfogalmazni, hogy a múlt-ban harcoltam, de a jelenbenakarok mindenkit legyőzni amúlt emlékéért, a zászlónkbecsületéért, azaz én a múltharcosa vagyok a jelenben élve. 

Két év alatt lett 
világbajnok a 
„Fehér farkas”

– Kisgyermekként szerette
az íjászatot, ami által ma vi-
lághírű lett?– Mint minden gyermek,én is szerettem nyilat készí-teni, majd azzal lőni, az íjá-szatot a negyvenes éveimbenszerettem meg igazán, ami amúlt emlékképeinek mostanimegérzése, átélése. 

– Mikor kezdett versenyek-
re járni?– 2006-ban vettem kezem-be a sportíjat, aztán 2007-ben kezdtem el versenyezni,majd 2008-ban már világ-bajnok lettem. 2006-2009között tagja voltam a MagyarÍjász Szövetségnek, 2009-ben aztán kiszálltam onnana széthúzások miatt. Azótanem veszek részt bajnoksá-gokon, csak egyénileg ver-senyzek a világ minden táján,ahol a józan ész határán túlralövöm el a nyílvesszőim.

– 2009-után ismerte meg
Mónust a nagyvilág, hiszen
Európa-bajnok lett, aztán 5-
szörös világbajnok, mindezek
mellett Eurázsia bajnoka és
az Amerikai Egyesült Államok
„távlövő íjásza” cím birtokosa
is. Honnan kapta a „Fehér
farkas” becenevet?–  A tudatomban a farkasa harciasságot jelenti. Amikoregyedül vagyok, magányosfarkasként harcolok, de egycsapatharcosként, egy falka-harcosként, egy nemzet har-cosának vagyok elismerve.Ez nagy megtiszteltetés, amitMongóliában kaptam egyprofesszortól, bár előtte márhasználtam a farkas becene-vet. 

172-szer emelte 
magasba a 
magyar zászlót

– Világrekordok, világra
szóló diadalok, versenyek so-
kasága vezetett a hírnévhez,
amiért felnéznek Mónusra a
magyarok. Melyek voltak a
legfontosabb versenyei, világ-
rekordjai, amelyekre szívesen
emlékszik vissza?– Összesen 20 világrekor-dot lőttem, a magyar zászlót172-szer emeltem fel az égfelé a dobogó legmagasabbfokáról, mindössze négyszervoltam második. Nem tudomaz egyik világversenyen elértdiadalom a másik mögé he-lyezni, mindenik nagy elég-tétel számomra. Én a zász-lónkra, a hitvallásunkra pró-bálom felhívni a világ figyel-mét. Ha mi magyarnak szü-lettünk, azt vállaljuk, mond-juk ki büszkén.

– Ön saját kezűleg, otthon
készíti az íjakat és a nyíl-
veszszőket?– Igen. Egy nagy lövésheznagyon fontos az eszköz, a

tudás és az Istenben való hit.Az eszköz persze az íj meg anyílvesszők – amelyek jó mi-nősége alapkövetelmény –,én meg eszköze vagyok asorsnak. Ez a siker egyik titka,és emellett olyan úton kelljárnom, amit a jóisten is el-fogad. Amúgy egy nyílvesszőelkészítéséhez hosszú időszükséges, ezeket a nyílvesz-szőket 6-szor, 7-szer haszná-lom. 2011 óta csak saját íjak-kal és saját nyílvesszőket hasz-nálok, nincs olyan, hogy két-szer ugyanazzal a nyíllal lőjek.Több mint 300 íjam van éstöbb mint 8000 vesszőm. Haelkészítettem egy íjat és győz-tem vele, akkor kiállítom azereklyéim közé, így felkerüla győztesek falára. Helyetteegy másik győztes nyilat ké-szítek, amellyel újabb győ-zelmet remélek. Egyébkénthét vesszőm van, amely min-denkit legyőz a világon.
Felesége Szászrégenből 
származik

– A siker titkát átadta fiá-
nak, a 23 éves Lászlónak és
az egri illetőségű 18 éves Pró-
kaj Kiarának, akik idővel Eu-
rópa-bajnoki címekkel és vi-
lágrekordokkal büszkélked-
hetnek. Ebben a két emberben
bízik, hogy túlszárnyalják önt
az íjászat terén?– Igen. Nekik tovább kellvinniük ezt a titkot, ezt a har-cot, amit fel kell vállalniuk.Őket látom kellően erősek-nek, akik nem roppannakössze a teher alatt. Amúgyszámtalan ember meg akarjaismerni a távolsági íjászattitkát, de ezt nekik kell meg-őrizniük, mert azt akarom,hogy a mi nemzetünk, a mi

népünk tartsa a titoknak be-teljesülését. 
– Tekintettel arra, hogy

több alkalommal lőtt rekor-
dokat várfalak tetejéről, ez a
beszélgetés a marosvásárhelyi
középkori várban zajlott le.
A vár 1492-ben Báthory Ist-
ván erdélyi vajdának köszön-
hetően jött létre, aki egy erő-
döt építtetett az itt álló temp-
lom és kolostor köré a széke-
lyek könnyebb ellenőrzéséért,
majd az erődöt 1601-ben le-
rombolták, aztán Borsos Ta-
más rávette a város polgár-
ságát a vár felépítésére, melyet
1658 körül fejeztek be. Ma
Vásárhely egyik büszkesége.
Erről tudott?– Igen, ennek utánanéztem.De mindig próbálok tájéko-zódni azon történelmi helyek-ről, ahol megfordultam és per-sze ahonnan íjjal is lőttem.

– Járt még Erdélyben,
Maros vásárhelyen?– Igen, hiszen a feleségem,Mónusné Ruszin Anna fel-menői szászrégeniek, aholmég távoli rokonaik élnek.Emellett Kolozsváron ésNagyváradon is jártam. Na-gyon tetszik Erdély, ahol át-élem az emberek lelkének aterhét, hiszen nem könnyűitt magyarnak lenni. 

– Mik a közelebbi és távo-
labbi tervei az íjászattal kap-
csolatosan?– A világrekordok köny-vébe beírtuk magunkat, derövidesen megpróbálok a907-es pozsonyi csata em-lékére 907 méterre lőni elegy nyilat.

Czimbalmos F. Attila

A gépészmérnök-labdarúgóból lett világrekorder íjász
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A mérkőzések Berger-számítás szerintlesznek kisorsolva (azaz 1. hely-6 hely, 2.hely-5 hely, stb. a felsőházban, illetve 7.hely-14 hely, 8. hely-13. hely, stb. az alsó -házban), így a vásárhelyi csapatidegenben, az alsóház első helye zettjé vel,a Gaz Metannal kezd. Mint ismeretes, az alsóházi rájátszás 14fordulója után a 13-14. helyen lévőcsapatok kiesnek, míg a 12. helyezetthelyosztó mérkőzést játszik a 2. ligaharmadik helyén végző csapattal. Az ASA egyébként a labdarúgó 1. ligaalapszakaszának 26., utolsó fordulójában1-1-es döntetlenre játszott idegenben, aszebb na pokat is megélt Steaua ott ho   -nában. 

Nagy meglepetésre a 65. perc benszerzett vezetést az ASA, miután Jakolis atizenhatoson belül szabálytalankodottSinnel szem ben, a büntetőt pedig M.Cons tantin magabiztosan helyezte avásárhelyiek korábbi kapusa, Stăncioiuhálójába – ezzel meg szerezve az ASA ideielső bajnoki gólját.Ugyancsak az ASA-val kapcso latos hír,miszerint a Nemzetközi Sportdöntő-bíróság (TAS) vissza utasította aMaros-partiak fel lebbe zését, így a klubmarad azzal a 3 pontos bün tetéssel (abajnokságot hat pont levonásával kezdte),amelyet a Román Labdarúgó Szövetséglicenc adó bizottsága decemberben sza -bott ki a tartozások miatt. (CFA)

A hétvégén kezdődik 
a felsőházi és alsóházi rájátszás 

Az ASA 12 ponttal, öt győze lemmel, hat döntetlennel és tizenöt vereséggel a 14., utolsó
helyen zárta a bajnokság alap szakaszát. Hétvégén kezdődik a felsőházi (az 1-6. helyen
végzettek) és alsóházi rájátszás (a 7-14. helyezettek), amelyben megfele ződnek az
együttesek pontszámai, így a sereghajtó pozícióban lévő ASA mindössze 6 ponttal
kezdi az alsóházi rájátszást, míg a 7. helyen tanyázó Gaz Metan nem kevesebb mint
20 ponttal (a páratlan pontszámot felkerekítik). 

Mónus József 
rekordjaiból 
tallózva

l Távlövésben a legna-gyobb lövése 653 métervolt, amit 2012. augusztus24-én a belső-mongóliaiErgun városában rendezett íjász-versenyen saját készítésű íjával és nyíl-vesszőjével ért el, így felállította a távlövés újvilágrekordját, ami csaknem 145 méterrel haladta megsaját korábbi rekordját. 
l Az eredményt mongol, kínai és török bírák hitelesí-tették. A bajnokság szervezői az új csúcs tiszteletére em-lékoszlopot emeltek hasonlóan ahhoz, amikor a MongolBirodalomban 1226-ban Eshunkei mongol íjász rekord-távolságra lőtt. Ezt az emléket Dzsingisz kán köve névena szentpétervári Ermitázs Múzeumban őrzik.
l Viszont 50 fontos íjjal 2013. június 22-én a törökor-szági Gümüșhaciköyben 467 méterre lőtte ki a nyílvesz-szőt a saját készítésű íjából az ott megrendezett 2.Nemzetközi Tradicionális Íjászati Fesztivál keretébenmegtartott török nyílt íjászbajnokságon és a korlátozotthúzóerejű távlövési versenyszámban és a „Korlátlanerősségű íjak versenyében” nyert.
l Szintén ő tartja a legmesszebbre leadott sikeres ta-lálat rekordját is, az általa készített íjakkal és nyílvesszők-kel: Atilla nagyfejedelem 453-ban bekövetkezett haláláraemlékezve a 2012-es Kurultájon (magyar hagyomá-nyőrző rendezvény, amelyre kétévenként kerül sor Bu-gacon, Bács-Kiskun megyében) 9000 ember előtt 453méteres távolságból leadott hat lövéséből egy nyílvessző-vel eltalálta a 140x140 centiméteres méretű céltáblát, kétnyílvessző pedig a cél közelében csapódott.
l Budapesten 2010 márciusában rendeztek Nyílegye-nes Távlövő Bajnokságot, Mónus József megdöntötte azakkor 784 éve felállított rekordot. A Mónus József - Gró-zer Csaba páros nyila 508,74 méterre szállt, hat méterrelhaladva meg a középkorból ismert rekordot, amely 502,5méter volt.
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Gyerekkatonák a háború és a terrorizmus szolgálatában  

Ha azt mondjuk gyerek-kor, általában olyan pozití-vumokat társítunk hozzá,mint ártatlanság, gondta-lanság, csupa móka és játék.Nem is sejtjük, hogy ez aszámunka természetesszemlélet mennyire új ésmennyire csak a nyugatikultúrára korlátozódik.2016-os közétett adatokszerint jelenleg a föld 67országa érintett háborúban,fegyveres konfliktusokban,és ezeknek mintegy 75 szá-zalékában harcolnak gye-rekkatonák. Számukat ösz-szesen 300 ezerre tehető,azaz a harcolók közül min-den tízedik kiskorú. 
Besúgók, hírvivők, 
felderítők…A történelem során min-dig is előfordult, hogy a há-borúkba gyerekeket vontakbe kémnek, hírvivőknek, sőtnéhány gyerek hadvezér isismert. Bár 2000 óta ész-lelhető némi csökkenés, glo-bálisan ma is sokkoló a hely-zet: a Nemzetközi Munka-ügyi Szervezet adatai szerint168 millió gyerek dolgozikvilágszerte – a legerősebbenérintett térségek Afrika,Ázsia és a Csendes-óceánvidéke.
Családpótló hadsereg?A fanatikus vezetők elő-szeretettel alkalmaznak gye-

rekkatonákat, mert rendkí-vül hatékonyak: könnyűőket kiképezni, engedelme-sek, alacsony a félelemér-zetük, nem úgy, mint a fel-nőtteké, akik aggódnak acsaládért, a hazatérésért.Ellátásuk kevesebbe kerül,ráadásul aligha jelentenekpotenciális fenyegetést aparancsnok posztjára. Hapedig meghalnak könnyenpótolhatóak – hogyan is?Különböző becslések sze-rint Kolumbiában a Forra-dalmi Fegyveres Erők gye-rekkatonáinak 25-60 szá-zaléka otthonról szökött kis-korú. Van, aki azért csatla-kozott, mert konfliktusbanvan a szüleivel, vagy szim-patizál a gerillasereg ideo-lógiájával, egyes afrikai or-szágokban pedig már a napiegy biztos étkezés gondo-lata is csábító.Összességében azonbanritka az önkéntes csatlako-zás. A tipikusabb forgató-könyv, hogy elrabolják, majdfizikai és lelki terrorral ve-szik rá őket a harcra. Mivela polgárháborús viszonyokközött számos gyerek elár-vul vagy elsodródik a szü-leitől, a hadsereg mintegycsaládpótló lesz, az élelemés biztonság egyetlen for-rása. Az előzetesen is trau-mák során átesett magukramaradt gyerekek – akik sokesetben a saját szemükkelnézték végig családjuk le-mészárlását – könnyen be-

folyásolhatóak, parancsno-kukra pedig egyfajta apa-ként tekintenek. 
Ölni az 
életbennmaradásértA leendő gyerekkatoná-kat igen változatos mód-szerekkel törik be. Kihasz-nálják, hogy a gyerekektöbbsége hisz a felnőttek-nek, és szót fogad nekik.Közben meg olyan akciófil-meket nézetnek velük, ame-lyek a gyilkost hősként ün-neplik, és ebben a kontex-tusban veszélyes eszközzéválnak.Van, hogy a gátlásokatcsak fokozatosan építik le:először célra lövetnek velük,majd állatokat kell ölniükés csak azután embert. Azis megesik azonban, hogysokkhatásra alapoznak, ésmár a legelején arra kény-szerítik őket, hogy más fog-lyok élve megcsonkításátnézzék végig, vagy egyene-sen saját, szökni próbáló

társaikat kínozzák meg ésvégezzék ki.A cél mindenképpen az,hogy a gyerekkatona felfog-ja: nincs más választása, haéletben akar maradni, ölnikell. Még jobb, ha az életbenmaradás sem érdekli: minélkisebb, annál kevésbé értia halál fogalmát és annálinkább alkalmazható élőpajzsként vagy akár öngyil-kos merénylethez. A BokoHaram iszlamista terror-szervezet például több al-kalommal követett el tö-meggyilkosságot tízéves kis-lányok testére erősítettbombával.
Van kiút?Ha vége is a konfliktu-soknak, az érzéketlen „gyil-kológéppé” tett gyerekeketnagyon nehéz visszaillesz-teni a társadalomba. Bár azENSZ ennek elősegítésérekidolgozott egy programot,ami a lefegyverzés, lesze-relés és reintegrációból te-

vődik össze. Sokszor már akezdő lépés, a fegyver el-vétele is nehézségbe ütkö-zik: a gyerek, aki a harcolá-son kívül semmi máshoznem ért, nem hajlandó át-adni. Aztán következik a ká-bítószerről való leszokás, atraumafeldolgozás, a reha-bilitáció, ami egy évig is el-tarthat. A program oktatás-sal, képzéssel és – ha a részt-vevőnek maradt még élőrokona – a családba valóvisszaillesztéssel zárul.
Vége lesz valaha?A gyerekkatonák számaaz utóbbi években valame-lyest csökkent, de egyelőrenem jelentős mértékben.Szakértők szerint a prob-lémát csak a gyökereknéllehet hatékonyan kezelni,azaz csökkenteni kellene aglobális gazdasági egyen-lőtlenségeket és a túlnépe-sedést, ami igencsak ke-mény dió.

Timár Tímea
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Igencsak megrázta a világot az a videó, az Iszlám
Állam öt gyerekéről – köztük egy fehér bőrű, kék
szemű kisfiúról -, akik hidegvérrel tarkón lövik az elé-
jük letérdepelt kurd rabokat. Mi vezet odáig, hogy egy
„ártatlan” gyerek képes lesz ilyen vérfagyasztó tettre?

Saláta kisokos A-tól Z-ig
Végre itt a tavasz és vele
együtt a salátaszezon, amit
most egy hasznos infor-
mációkat tartalmazó gyűj-
teménnyel ünneplünk meg.

JégsalátaA szorosan záródó leve-lekkel rendelkező jégsalátatöbb vizet tartalmaz, mintbármelyik rokona, így na-gyon jól érvényesül olyanélelmiszerek mellett, ame-lyek kissé szárazak. Ami azízét illeti, elég semleges, nemváltoztatja meg túlzottan azételek aromáját, ezért is any-nyira népszerű a saláták kö-zött. Felhasználása: szend-vicsekbe, hamburgerekbe,gyrosba, csirkeételek mellé.

Fejes salátaFodros szélével és ropo-gós, picit édeskés leveleivela fejes saláta az egyik leg-kedveltebb salátafajta itthon.Kerti salátának is nevezik,hiszen minden veteményes-ben megterem, általában zöl-des árnyalatban, de létezikpiros levelű változat is belőle.Felhasználása: szendvicsek-be, hamburgerekbe, és ter-mészetesen tojásos nokedlimellé, ecetes lében.
Római salátaA saláták királya a rómaivagy Caesar saláta, ami egy-szerre könnyű, szinte füvesízű, és kellemesen roppanós.

Egyetlen hátulütője, hogy aszára gyakran keserű utóízű,így ezt érdemes kivágni aközepéből. Folsav és K-vita-min tartalma miatt erősenajánlják a fogyasztását. Fel-használása: szendvicsekbe,hamburgerekbe, töltött éte-lek alapanyagának, Cézár-salátához.
KelkáposztaNem véletlenül tartják afodros kelkáposztát szuper-élelmiszernek, magas rostés tápanyagtartalma mellettrengeteg vitamint is tartal-maz. Most azonban nemélettani hatását vizsgáljuk,hanem felhasználhatóságát.Földes, enyhén füves íze mi-

att nagyon sokoldalúan hasz-nosítható a konyhában, bárelsősorban salátákban, le-vesekben szoktunk vele ta-lálkozni. Felhasználása: sa-látákban, levesekben, tur-mixokban, főzelékekben.
SpenótNem hiába kedvelte Po-peye annyira a spenótot, alágy, enyhén gyógynövényesízű, sötétzöld levelek igazikuriózumok, amik sokolda-lúan felhasználhatóak. Fel-használása: saláták, turmi-xok, főzelékek, tészták.

RukkolaSok saláta alapját adja apicit kesernyés és olykorborsos ízű rukkola – nemvéletlen, hogy bormustárnakis szokták nevezni. A Föld-közi-tenger vidékéről szár-mazó növény elsősorban amediterrán ételek ízesítésé-ben játszik szerepet, mond-hatni inkább fűszernövény-ként tekintenek rá, semmintzöldségként. Felhasználása:saláták, pizzák, halas ételek,tészták. 
forrás: Nők Lapja


