
Táborozási és kiránduló-
helytippek. Mi legyen a
gyerekkel a vakációban?  

Közel egy hét múlva kezdődik a nyári vakáció,ami az iskolások számára 13 hét szabadságotjelent. Ám ez az időszak igazi logisztikai éskreatív kihívás elé állítja a szülőket, akik ezidőalatt felvigyázót, programokat, táborokat kelltaláljanak gyerekeiknek. Kádár Annamáriapszichológust kérdeztük a legoptimálisabb le-hetőségekről.

A vár, mely az erdélyi
népek biztonságát szolgálta Kézdiszentlelket a hagyomány szerint a besenyőkalapították; Kézdivásárhelytől mintegy öt kilo-méterre északra, a Kászon-patak völgyébenfekszik. A települést 1332-ben De Sancto Spiritunéven említik először. Mai templomának elődjeegy XIII. századi román stílusú templom lehetett. 
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EB-n a székely 
labdarúgó-válogatott                 Az FK Csíkszereda legtapasztaltabb labdarúgója,Ilyés Róbert  lett a székely labdarúgó-válogatottedzője, mely együttes a napokban (június 4–11. között) az Észak-Cipruson sorra kerülő Füg-getlen Labdarúgó-egyesületek Szövetsége (Co-nIFA) 2017-es Európa-bajnokságán vesz részt. 
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Maros megyei hetilap
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Emlékek az orosz pokolból                  A múlt héten mutatták be Marosvásárhelyen azAdorjáni Csokány Gertrúd és Adorjáni Imre Istvánáltal sajtó alá rendezett könyvet, amely CsokányGyula hajdani második világháborús magyar hon-véd tizedes, későbbi orosz lágerben századpa-rancsnok emlékkönyvét dolgozza fel. A szerkesztőta Barátság és emberi tartás az orosz hadifogságpoklában című könyvéről kérdeztük. 

4. old. // KULTÚRA

Terroristák, idióták, 
medvék és egyéb 
állatfajták

Új sorozat, XI. évfolyam // 23. szám  // 2017. június 8–14. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Jelentés a Kínai Pál utcából 

Ahhoz, hogy egy etnikai közösség otthon érezhesse magát lakóhelyén, igencsak szükséges,
hogy magáénak tudja annak köztereit is. Ennek a történelméhez, kultúrájához kötődő ut-
canevek, az illető etnikum kiemelkedő személyiségeinek emléket állító köztéri szobrok
elengedhetetlen tartozékai. Ami ma Marosvásárhelyen folyik, az nem más, mint a helyi
magyarság eme jogos igényének semmibevétele. A Dózsa György utca nevét jelző táblák
körüli történések arra utalnak, hogy egyesek teljesen magukénak akarják kisajátítani a
várost, oly módon, hogy közben a lakosság közel felét kitevő magyar közösség törvény
által is garantált, jogos igényeit semmibe veszik. (A témával kapcsolatos jegyzetünk a 3.
oldalon.)



| Központ hetilap | 2017 / 23. | június 8–14. | |

KOS: Hihetetlen erőnlétnek örvend, és ez mostmár nagy valószínűleg így is marad egészen anyár végéig. Érzi és tudja is, hogy többre képes,mint amire tartják önt, ezért feltétlenül bizo-nyítani is óhajt a környezetének.
BIKA: Legalább egy kicsit lazítson és engedjenmeg magának egy kis pihenőt, hiszen mindenjel arra utal, hogy élete és dolgai a lehető legjobbirányba tartanak. Ellenben meglehet, hogy hir-telen plusz pénzre lesz szüksége, valamihez na-gyon szeretne hozzájutni
IKREK: Fogadja meg a csillagok tanácsát ésóvatosan tervezzen erre a hétre. Ugyanis a vá-ratlanul érkező események és fordulatok gyorsváltoztatások kieszközölésére bírhatják, akárnapi szinten.
RÁK: A héten gyengének és kimerültnek érez-heti magát. Érzi, hogy nincs minden rendben azegészségével. Ne is csodálkozzon rajta, manap-ság állandóan feszült, ideges, elképzelhető, hogyez mérgezte meg a testét és a lelkét.
OROSZLÁN: Minden létező akadályt, problé-mát könnyűszerrel lép át. Végre nem idegeske-dik minden kis apróságon és megtanulta, ho-gyan keresse a dolgokban a pozitívumokat, éshogy megtanuljon nevetni saját magán vagy azönt ért bosszúságokon.
SZŰZ: A csillagok azt javasolják önnek, hogylassítson le és vegyen vissza a tempóból, mertjelenlegi életvitele egészsége rovására megy.Szorítkozzon most csak az igazán fontos teen-dőkre, ossza be jól az idejét és szánjon több időttestének és lelkének gondozására.
MÉRLEG: Mostanában ideges és feszült. Olyanproblémák aggasztják,, amelyekre nem találjaelsőre a megoldást. De vannak egyéb dolgok is,amik titokban zavarják, és nem akar róluk tu-domást venni.
SKORPIÓ: Úgy érezheti, hogy ez nem az önhete. Minden csak bosszantja és táncolnak azidegein. Semmi sem akar összejönni. Érthető,ha ettől feszültté válik. Ezért a legjobb volna, hamesterségesen próbálna egy kis fényt csem-pészni a mindennapjaiba.
NYILAS: Fantasztikus hangulatban telnek anapjai. Úgy érzi, mindenkivel egy hullámhosz-szon van, amellett kezd végre megjönni az ön-bizalma. Egyre élénkebb társasági élete is nagysegítségére van ebben, ahol maximálisan sze-retve és megbecsülve érzi magát. 
BAK: Egyre inkább harmonikusabban telnek anapjai. Lassan megszabadul minden gondjától-bajától, több ideje marad a szeretteire és arra,hogy élvezze az életet. Ha mégis akadna prob-lémája, azt is kellő higgadtsággal és ügyességgeloldja meg
VÍZÖNTŐ: Mindenképpen legyen elég ideje apihenésre. Lassan időszerű volna szabadságol-nia, de legalábbis megkezdhetné az arra valóhangolódást. Nem csak az elcsigázott lelki világa,de az egészsége is igényli.
HALAK: Manapság mindenben és mindenki-ben kételkedik. Ezt nem feltétlenül azzal kelleneorvosolni, hogy neki áll mindenkitől bizonyos-ságot szerezni. Sokkal inkább az önmagába valóhitet kellene megerősítenie.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Felújított 
Gardénia A marosvásárhelyi Spect-rum Színház június 8-án,csütörtökön este 7 órakorúj szereposztásban mutatjabe Gardénia című előadását.Elzbieta Chowaniec darabjanégy nő boldogságkeresé-séről szól. Előadják: SzászAnna, Nagy Beáta, MártonKatinka színművészek ésVadász Bernadett egyetemihallgató. Rendező: TörökViola. Az előadást 15-én,csütörtökön délután 5 óraikezdettel megismétlik. Aprodukció meghívást kapotta Magyar Színházak XXIX.Kisvárdai Fesztiváljánakversenyprogramjába. Egyjegy 15 lejbe, kedvezmé-nyesen 8 lejbe kerül. Jegy-foglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon. Jegyvá-sárlás a www.biletmaster.rohonlapon, illetve a jegy-pénztárban hétköznapokon8.30- 11.30 óra között, vagyelőadás előtt.
Unplugged 
Project-koncert A Queen Unplugged Pro-ject szellemiségét a zenekarhárom tagja (Laci, Gergő ésTibi) Unplugged Project né-ven viszi tovább. Reperto-árjukat az ismert Queenda-lok mellett további kedven-ceik dalaival gazdagítják, ésletisztult, akusztikus for-mában játsszák. Koncertjük,amelyen a közösségi élmé-nyen van a hangsúly, június9-én, pénteken este 9 órakorlesz a Jazz Clubban.
Sütő András-emlékestA Sütő András BarátiEgyesület és MagyarországCsíkszeredai Főkonzulátusaszervezésében Sütő Andrásszületésének 90. évfordu-lójára ünnepi előadássalemlékeznek június 16-án,pénteken 19 órakor a ma-rosvásárhelyi Ariel Színház

nagytermében. A gyertyakönnye című Sütő Andrásműveiből készült összeállí-tást Kilyén Ilka és RitziuIlka Krisztina adja elő. Ren-dező és színpadkép: KincsesElemér, jelmez: Bandi Kati.Az előadásokra a belépésingyenes. Részvételi szán-dékát a 0740 566 454-estelefonszámon jelezze.
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 gyerekekjelentkezését várják. A cél,hogy a gyerekek fejlesszéknyelvtudásukat és bátranhasználják a hétköznapok-ban. A program tevékeny-ségei: interaktív játékok és

gyakorlatok, 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.
Kaland7 Az Outward Bound Ro-mánia egyhetes kalandtá-bort hirdet július 9–15. kö-zött 13-18 év közötti fiata-loknak. Program: sziklamá-szás, tutajépítés, interaktívjátékok és gyakorlatok, tá-jékozódás iránytű és térképsegítségével, hegyi túrák,kenuexpedíció, kötélkertitevékenységek.
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Az elmúlt hét derekánfutótűzként terjedt a hír,miszerint a főispán - agyengébbek kedvéért:prefektus - utasításáraa városháza alkalmazot-tai elkezdték leszerelnia Dózsa György utca két-nyelvű névtábláit, és he-lyükre román nyelvűe-ket helyeztek ki. Az eljárás természetesen felháborodást keltett avásárhelyi magyarok jelentős részében, sokan az et-nikai konfliktus gerjesztésére tett újabb kísérletkéntértékelték az esetet. Másként nem is nagyon lehet,hisz a főispán egy kis türelemmel, esetleg jóindulattalsimán elkerülhette volna a helyzet elmérgesedését.Csakhát, amint azt már a római katolikus iskola ese-tében is bizonyította, ő inkább a törvény betűjéhez,mint szelleméhez ragaszkodik. Ha egyúttal egy kisborsot is törhet a magyarok orra alá, annál jobb.Nagy Zsigmond, az RMDSZ által tisztségbe juttatottalprefektus természetesen nem hallott semmit, nemlátott semmit, nem tud semmit. Hogyan is lehetneez másként? Nagy Zsigmond tehát ártatlan, ő mossakezeit. A „szövetség” meg, nos az közleményben til-takozik. Bár ahogyan az RMDSZ-t ismerjük, inkábbők is mosnák kezeiket. „A Dózsa György utcára 2014-ben kerültek fel akétnyelvű feliratok, az akkori ígéretek szerint ezekkihelyezése csak egy első lépés kellett volna legyen,ebben az első körben olyan utcák feliratait „kétnyel-vűsítették”, amelyeket magyar történelmi személyi-ségekről neveztek el” - áll a Vass Levente városiRMDSZ-elnök által jegyzett dokumentumban. A to-vábbiakban jelzik, hogy a folyamat leállt, amiértnem csak a városháza, hanem a prefektúra is hibás,hisz szerintük „a törvények jóhiszemű értelmezéselehetővé teszi a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését”.Miután emlékeztetnek, hogy Marosvásárhelyen él alegnagyobb magyar közösség Romániában, leszögezik:a közösséggel szembeni tisztelet jele lenne a kétnyelvűutcanévtáblák kifüggesztése. „A marosvásárhelyiRMDSZ szervezet mindent meg fog tenni azért, hogyaz eltávolított magyar feliratok visszakerüljenek ahelyükre” - ígérik a közlemény utolsó mondatában. Nem tudom, ki hogyan van vele, de engem egyál-talán nem nyugtat meg az ígéret, hogy aszongya: azRMDSZ mindent meg fog tenni... Hiányolom, hogyVass Levente egyetlen szót sem ejtett arról, hogykonkrétan mit is szándékoznak tenni. Mert ilyentmár mintha mondtak volna korábban is. Nagy agyanúm, hogy semmi elképzelésük nincs arról, mitis tehetnének, hogyan is kellene eljárniuk a továb-biakban. Szerintem ezzel a közleménnyel le is tudnákaz egészet. Aztán meg mosnák kezeiket. Mint ahogyana római katolikus iskola esetében is teszik. Vélemé-nyem szerint.   
Ui. Hogy mégis hogyan lehetne egyről a kettőrejutni? Nem könnyű kérdés. Az máris egyértelműnektűnik, hogy a szokásos hivatali úton járva nem jut-hatunk sehova. Rendkívüli helyzet rendkívüli meg-oldásokat követel. Akár a polgári engedetlenség esz-közeit is igénybe vehetnénk. Mint például az adó-megtagadás. Csakhát ahhoz komoly elszántság szük-ségeltetik, amiből nálunk igen nagy hiány mutatkozik.Ezért úgy tűnik, a legkézenfekvőbb, s egyben leg-konstruktívabb lépések egyike lehet az, amit, haemlékezetünk nem csal, korábban a CEMO-aktivistáktettek: saját költségükön készíttetett utcanévtáblákathelyeztek ki. Gondolom, kerülne még egy-két kö-zössége iránt elkötelezett helyi vállalkozó, aki azaktivistákra esetleg kirótt pénzbüntetések kifizetésétmagára vállalná.  
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Jelentés a Kínai Pál utcából 
Közel egy hét múlva kezdődik a nyári vakáció, ami az iskolások számára 13 hét
szabadságot jelent. Ám ez az időszak igazi logisztikai és kreatív kihívás elé állítja
a szülőket, akik ezidő alatt felvigyázót, programokat, táborokat kell találjanak
gyerekeiknek. Kádár Annamária pszichológust kérdeztük a legoptimálisabb le-
hetőségekről.

– Tanuljon-e a gyerek a
vakációban? – Véleményem szerint netanuljon. A derűsen, közösen,élményekben gazdag idő azideális vakáció. A tanuláslé-lektani vizsgálatok rámutat-tak arra, hogy érdemes a ta-nulási időszakok után szü-netet tartani, hogy a tudásrendeződjön bennünk, ígyalakulnak ki a képességek.Az a gyermek, aki végiggya-korolja a nyarat, persze, hogyügyesebb lesz szeptemberre,de már ősz végére belefárad,unja, nem motivált. Míg az,aki „csak vakációzott”, kipi-henve szárnyal, még azt isjól csinálja majd, amit vakációelőtt nem tudott. Én házi fel-adatnak azt adnám: érezzejól magát, a család pedig mi-nél több időt töltsön együtt.   

– Szerencsés „betáblázni”
a gyerek nyári vakációját –
táborok, kirándulás, egyéb
tevékenységek szoros egy-
másutánja –, vagy inkább
szabadon kell hagyni, hogy
találkozzon barátaival, pi-
henjen?– Jó, ha van egy ritmusa aszünidőnek is, de nem kellbetáblázni. Egy tábor bővenelég, a kirándulások közöttis érdemes szünetet hagyni,legyen lehetőség a struktu-rálatlan szabadidőre, önfe-ledt játékra, barátokra, sőt,jó alvásokra is. 

– Milyen megoldások a leg -
optimálisabbak azon gyere-
kek számára, akiknek szülei
dolgoznak nyári szünidőben?
Bébiszitter, dadus, esetleg csa-
ládon belüli felvigyázót találni
egészségesebb?– Minden család a lehe-tőségeihez képest kell meg-oldja a gyerek felügyeletét.Fontos, hogy milyen kap-csolatban van a család, agyermek a nagyszülőkkel,keresztszülőkkel, nagyné-nivel, szülők testvéreivel, ésők vállalják-e huzamosabbideig a gyerek felügyeletét.Ugyanakkor a bébiszitter, adadus is ugyanolyan jó dön-tés lehet, ha jó kapcsolatottud kialakítani a gyermekkelés megbízható.

– Mikortól nem korai már
a gyereket a nagyszülőknél

hagyni huzamosabb ideig?– Kisiskoláskorban márnagy élmény lehet a nagy-szülőknél töltött időszak, kü-lönösen, ha a városon élőgyerekek utaznak el egy vi-déki vakációra, ahol jó leve-gőn, szabadon játszhatnak.Egy óvodáskorúnak még ak-kor is, ha szokva van a nagy-szülőkkel, nehéz a leválás,így célszerű rövidebb idő-szakkal kezdeni.
– Mikor lehet bátran 

ottalvós táborba küldeni a
gyereket?– Általában a gyermekekkisiskoláskor közepétől vál-nak „táboréretté”. Addig elő-fordul, hogy a gyermek kez-detben lelkes, de amikor kö-zeledik az időpont, hirtelenmeggondolja magát, megijed.Hogyha van ismerős, akivelközösen mehet, hogyha tud-ja, hova fog menni és mit fogott csinálni, annál kevésbéfog szorongani. Óvodáskor-ban, kisiskoláskor elején cél-szerű inkább napközis tá-borba küldeni a gyermeket.Egy tábor, ha tényleg élmény-gazdag, nemcsak a gyermekönértékelését és önbizalmátnöveli, hanem önállóságrais nevel. 

– Milyen táborokat aján-
lana különböző korosztályú
gyerekek számára Maros me-
gyében, Erdélyben?– Július 7-9-e között a Nyá-rádszentlászón megszerve-zett családos hétvége, közösszülő-gyerek tábor nemcsakárban, hanem a színes prog-ramkínálatában is egyik leg-jobb választás a szülőknek.Ügyességi játékok, társas-,valamint szabadtéri játékok,szülőmegőrző, baba-mamasarok, szakmai előadások éskoncertek várják a jelentke-

zőket. A Kalibáskő Gyerek-világ pedig választékos, min-den korosztályra kiterjedőprogramokkal várja a mókáskedvű gyerekeket.  Válaszú-ton alkotótáborba hívják acsaládokat, ahol kézművesfoglalkozások mellett lehe-tőség van népdalokat és nép-táncot is tanulni. Augusztus-ban pedig családos tábortszervez a Yuppi onkológiásmegbetegedéses gyerekek-nek és szüleiknek a Marosmegyei Mezősályin.
– Anyaként, illetve pszi-

chológusként milyen egyna-
pos, vakációs programokat
ajánlana a gyerekeknek, akár
szülőkkel, Vásárhelyen, vagy
környékén, elérhető távolság-
ban?– A Somostető, az állatkertmeglátogatása mindannyi-szor élmény a gyerekeknek,de látványos a parajdi lep-keház, a sóbánya, a kőrispa-taki Szalmakalap Múzeum.Elérhető távolságban van aBrassó megyei Barcarozs-nyón Európa legnagyobb di-nóparkja. Élmény lehet a ki-rándulás kicsi vonattal Szo-váta és Vármező között, deKundon létezik szamárfarmis. Különleges látványosságSegesvár óvárosában az óra-torony órajátéka, szép ki-rándulás lehet a KeresdiBethlen-kastély. Kulturálisprogramot igénylőknek ottvannak a Csűrszínházi Na-pok, és a mozgékony gyere-keket érdemes gyalogtúráravinni, gombászni, kirándulniIstenszékére vagy a Bekecs-tetőre, Tordai sóbányába, il-letve -hasadékba. De jó prog-ram a városon élő gyerekek-nek az esztenalátogatás, sze-kerezés, állatsimogatás is. 

Pál Piroska
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Táborozási és kirándulóhelytippek

Mi legyen a gyerekkel a vakációban?



\ 4. \ |  TÁRSADALOM |

| Központ hetilap | 2017 / 23. | június 8–14. | |

A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat
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• Sebészet
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A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Emlékek az orosz pokolból
A múlt héten mutatták be Marosvásárhelyen az Ador-
jáni Csokány Gertrúd és Adorjáni Imre István által
sajtó alá rendezett könyvet, amely Csokány Gyula haj-
dani második világháborús magyar honvéd tizedes,
későbbi orosz lágerben századparancsnok emlék-
könyvét dolgozza fel. Adorjáni Imre István gépészmér-
nök, közgazdász neve más forrásból is ismert lehet
olvasóink számára, hiszen életéről 2007-ben könyv is
megjelent Út a magányos tüntetésig – Egy erdélyi ma-
gyar esete a Scania birodalommal cím alatt. Adorjánit
ez alkalommal – eddigi életének vázlatos ismertetése
után – a frissen kiadott Barátság és emberi tartás az
orosz hadifogság poklában című könyvéről kérdeztük. Adorjáni Imre István1954. augusztus 20-án szü-letett Marosvásárhelyen. ABolyai Gimnáziumban érett-ségizett 1973-ban, egy olyan40 fős osztályban, akikbőlaztán 38-an végeztek egye-

temet. Adorjáni a kolozsváriPolitechnikai Intézet me-chanika szakán gépészmér-nöki oklevelet szerzett,majd a Babeş-Bolyai Egye-temen közgazdasági okle-velet. 

A marosvásárhelyi Elekt-romarosban kezdett el dol-gozni a tervező osztályon,ahol később vezetőmérnökivizsgát tett. 1987-ben Svéd-országba ment, ahol egy fél -éves intenzív nyelvtanuláskövetkezett, majd megpá-lyázott a Saab Scania cégnélegy állást. „A Scaniánál elő-ször szakmunkásként al-kalmaztak, majd keményharc után lehettem terve-zőmérnöke a cégnek. 1992-ben Franciaországba küld-tek, Angers városba, aholegy új kamiongyár épült.Közben több munkahelyikurzuson vettem részt, ame-lyeket a Scania finanszíro-zott, majd Európa mérnökidiplomát (FEANI) szerez-tem Párizsban. 1999-benváltam el a Scaniától, ekkortapasztalhattam meg, hogymit jelent egy nemzetközicég, amelynek teljes gazda-sági hatalma van, mikéntképes maga alá gyűrni egyMarosvásárhely nagyságúvárost. Aztán egy francianemzetközi cégnek kezdtemdolgozni, amelynek magyar-országi gyárát vettem átmint igazgató, krízismened-zselésre. Ma már a nyugdí-jazásomhoz szükséges pa-pírokat intézem” – vázoljapályafutását Adorjáni. 
„Mikor először láttam 
a kis emlékkönyvet, 
már tudtam, hogy 
ki fogom adni”Csokány Gyulát valami-kor az 1950-es évek végén,még iskolás kora előtt is-merte meg, aki évente Fa-csádról – Lugos és Déva kö-zötti település – motorozotthajdani fogoly barátjához,Saszet Sándorhoz, aki Ador-jániéknak szomszédja voltMarosvásárhelyen. Mivel azédesapja – idős AdorjániImre – is fogságot járt em-ber volt, nagyon hamar szótértettek. Az esténkénti be-szélgetésekből a gyermekis sok mindent megtudha-tott, például azt is, hogy mitjelentett a hadifogság. Ké-sőbb ez az ismeretség, ba-rátság megmaradt, aztánúgy hozta az élet, hogy1994-ben Csokány Gyula azAdorjáni Imre István apósalett. „A házában a kezembekerült az eredeti emlék-könyv, amit haza hozott afogságból. Fellapozva, ne-veket, címeket láttam benneés kérdeztem, hogy tartja-e a kapcsolatot azok közülvalakivel. Mivel tagadó vá-laszt kaptam, vállalkoztam

a felkutatásukra. Megkerültegy barát Budapesten, akia legtöbbet írt az emlék-könyvbe, Rácz Ernő. 57 évután találkoztak ketten aKeleti pályaudvaron. Mikorelőször láttam a kis emlék-könyvet, már tudtam, hogyén ezt ki fogom adni. Kisformátumú, kb. 10x15 cen-tis, elől-hátul alumíniumlappal borított, a fedőlaponfelirattal: Jánosházától No-voszibirszkig 1945–1947,és rá van karcolva egy tér-kép az indulástól a végál-lomásig. A hátlapon a no-voszibirszki magyar barakkvan egy őrtoronnyal. Akönyv kiadásában egy na-gyobb löketet adott az is,hogy amikor Raffay Ernőtörténész  kézbe vette eztaz emlékkönyvet, láttam,hogy érték van a birtokom-ban. Az ő közvetítése általtörténészek jelentkeztek,hogy egy-egy másolatot ké-szítsek nekik róla” –– meséliAdorjáni.
„Nem a szenvedést, 
hanem a barátságot 
és az emberi tartást
akartam hangsúlyozni"A könyv kiadására a Gu-lág-emlékév kapcsán kerültsor. Érdekessége, hogy a II.világháborúban a Szovjet -unióból írott szöveget ki-hozni nem lehetett, mertaz oroszok jobban féltek et-től, mint a fegyverektől. Rit-kán sikerült valakinek ki-lopnia egy-egy írott szöve-get ilyen-olyan módon: ru-hájába bevarrva, vagy őrö-ket valamiképpen lefizetve.„Amikor megjelent a könyvés egy tiszteletpéldányt vit-tem belőle a budapesti Had-történeti Intézet és Múze-umnak, az ott dolgozó tör-ténészek mondták, hogyszinte semmi írott anyaguknincs abból az időszakbólés nagy örömmel fogadtáka könyvet. A legérdekesebbaz, hogy az apósom kato-

naként tizedes volt a ma-gyar hadseregben, és Orosz-országban nyelvtudása mi-att – négy nyelvet beszélt –századparancsnoki beosz-tást kapott, 250 magyar em-berért felelt. Óriási dolog,hogy ebből a barakkból ahárom év alatt egyetlen ha-láleset sem történt. Ezzelellentétben például édes-apám mesélte, hogy már afogságba vezető útjuk során,a gyűjtőtáborokban napontasok volt a halott és a fo-golytáborban ez csak foko-zódott. Hogy az apósom ve-zette barakkban nem tör-tént haláleset, ezt mindenkinagy teljesítménynek tartja,aki végigolvasta a könyvet.Apósom elbeszéléséből tu-dom, hogy legnagyobbgondja az volt, hogy mivelszinte mindenki depressziósvolt és öngyilkos akart lenni,ezt elkerülje. Ennek orvos-lására jött az ötlet, hogyfogságban művészcsoportotlétesítenek. Olyan előadá-sokat produkáltak, ahol tán-coltak, énekeltek, zenéltek,bűvészmutatványokat adtakelő, tüzes karikán ugrottak,ostorral újságot hasítottak.Amikor az orosz tisztek eztmeglátták, arra kérték őketismételjék meg az előadást,hogy családtagjaik is lát-hassák. Az volt a válasz,hogy magyar ember csizmanélkül nem táncol. Nem voltmindennapi eset, hogy a ra-bok az orosz tisztek csiz-májában színpadon táncol-nak, és ők családjaik köré-ben kapcában ülve nézik azelőadást. A könyv, úgy ér-zem, hiánypótló. Lapjainnem a szenvedést akartamkihangsúlyozni, mert aztmár sokan megtették, ha-nem amint a könyv címe ismutatja, inkább a barátságés az emberi tartásról be-széltem” – fejezi be gondo-latait Adorjáni Imre István.  
Nemes Gyula
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Születés hete Marosvásárhelyen
Gyermeket világra hozni az egyik legszebb és legne-
mesebb dolog a világon, ezért is érdemes idejében
felkészülni a „csoda” érkezésére. Június 19-25-e kö-
zött ennek a csodának, illetve a család megünneplé-
sére kerül sor Marosvásárhelyen a Noé Projekt
Kulturális Egyesület szervezésében. Erről kérdeztük
az esemény egyik szervezőjét, Szőcs Beátát és Kürti
Emőke önkéntest, akik sokszínű és interaktív prog-
rammal várnak minden érdeklődőt.

Június 11-én hetedik alkalommal szervezi meg  a Marosszéki Közösségi Alapít-
vány Marosvásárhelyen a Swimathon nevű jótékonysági, adománygyűjtő sport-
eseményt, amelyen különböző csapatok karitatív célokért úsznak, támogatást
gyűjtve azok megvalósításához. 15 személy az onkológiai beteg, illetve ízületi
gyulladásos kamaszoknak megszervezett Yuppi elnevezésű tábor költségvetésé-
nek kiegészítéséért úszik. 

Minden megváltozik egyszempillantás alatt, ha kis-baba kopogtat be egy családéletébe. Mások lesznek aszínek, változik a hangulat,az ízek, a szülők más érzés-sel járnak a világban, és ed-dig nem sejtett kihívásokkaltalálják szembe magukat. Aboldogság és a nehézség vá-ratlan mennyiségben „sza-kad” rájuk, így van ez évez-redek óta. Szerencsére nap-jainkban a szülés előtt állóanyukák egyre több szakmaiés lelki segítséget kaphat-nak, idejében lehetőségükvan felkészülni erre a kü-lönleges és véget nem érőutazásra.A Születés hete rendez-vény nem újkeletű, hiszenmég 2003-ban volt útjáraindítva Geréb Ágnes és HaasGyörgy által mint a családdáválás ünnepe, azonban elsőalkalom, hogy a Noé ProjektKulturális Egyesület rendezimeg Marosvásárhelyen, aHouse of Treasures Keresz-

tény Egyesület társszerve-zésében. Egy olyan kulturális, szak-mai, tájékoztató jellegű ren-dezvénysorozat, amely el-sősorban a várandósokat,illetve azok családtagjait hí-vatott megszólítani. „A le-gelső terv az volt, hogy tá-jékoztatást nyújtson a vá-randós nőknek arról, hogymilyen lehetőségekkel él-hetnek, miként választhatjákmeg a szülésük helyszínét,hogyan találnak segítőt ma-guk mellé, azaz a hiteles in-formációnyújtás”- meséliEmőke, aki Beátával közösena tavalyi évben álmodtákmeg a Szülés arcai sorozatot,egy interaktív beszélgetésta szülésről. Végül a kétgye-rekes anyukák az egyesületönkénteseiként létrehoztáka Noé Egyesület egészség-kultúra projektjét, amely aszüléssel, felvilágosítással,gyerekvállalással és tájékoz-tatással foglalkozik. „Egyrenagyobb az érdeklődés, egy-

re több az első gyermekeskismama is, aminek nagyonörülünk, hiszen nagyszerű,amikor még „gyermektele-nül” is tájékozódni szeret-nének”- meséli Beáta.A szervezők nagy lelke-sedéssel várnak minden kis-mamát és kispapát, szülőt,nagyszülőt, diákot, illetveaz egészségügyben dolgozószakembereket az esemény-re. Már első nap két kiállítástekinthető majd meg Alvócsodák és Császárnők cím-mel, ami interaktív beszél-getéssel, élménymegosztás-sal folyatódik, a szülés po-zitív és negatív élményeiről.

„Mindenki történetét szíve-sen meghallgatjuk, mondjael mindenki, amit szeretne.Teljesen mindegy, hogy hol,hogyan, milyen körülmé-nyek között történt a gyerekszületése” – mondta a szer-vező. Ezt követően mutatkoz-nak be a dúlák és dúlajelöl-tek. „A doula egy görög szó,amely szolgát jelent, azon-ban van ennek egy gyönyörűszép magyar megfelelője, atámasztóasszony, aki a szü-lés alatt lelki és fizikai tá-maszt nyújt a vajúdó nőnek.A legtöbb dúla segítsége,szolgálata a várandósság

ideje alatt és a gyermekágyiidőszakban is igénybe ve-hető” – tudtuk meg. Az esemény zárásaként ajelenlévők leányanyaotthon-ba látogatnak el, hiszen azesemény karitatív célja aMaros megyei leányanya-otthonok segítése a külön-böző adományok által. Aszervezők utolsó nap egynagy, „családi” kirándulásrahívnak meg mindenkit, aholbográcsozásra, különbözőjátékokra, programokra ke-rül sor minden korosztályszámára.
Timár Tímea

Idén is nemes cél érdekében úsznak

Idén is három csapat –Yuppiter, Yuppeace, YuppiSwimmdrome –, mintegy 5-5 személlyel gyűjt a gyerekektáboroztatásra. Nagy Saroltacsapatkoordinátor, a Yuppitábor szervezője elmondta,hogy az úszók különbözőszakmai területekről érkez-nek, és közülük hárman ön-kéntesek is a táborban. „Acsapatok tagjaiból öten márharmadik éve segítenek ne-künk: Fogarasi István, SzegediAttila, Ungvári István Csongor,Tőkés Botond és Voloncs Béla.Jómagam nagyon szeretemés hasznosnak tartom ezt azeseményt, számos új ember-rel találkozom, és jó érzésegy nemes cél szolgálatábaállítani a munkám. Különlegesvarázsa van annak is, amikorlátom, hogy a tevékenységünk

gyümölcse révén a gyerekekjól érzik magukat a táborban”– mondta el lapunknak NagySarolta. Idén is 10000 lejt jelölt kicélösszegként a Yuppi, és ed-dig már 5360 lej gyűlt ki, de

a héten még várják az ado-mányokat.  Egy gyerek tábo-roztatása 1000 lejbe kerül.A Yuppi tábort 2011 ótaszervezik meg nyaranta a Ma-ros megyei Mezősályiban, cél-ja a gyerekek önbizalmának

növelése, önmagukba vetetthitük megerősítése, saját ma-guk elfogadásának elősegí-tése, ezáltal elsősorban lelkigyógyulásuk támogatása,mindezt változatos, játékok-kal, sporttevékenységekkel,

kézműves és művészeti te-vékenységgel teletűzdeltprogrammal. Idén július 15-22-ig között szervezik meg atábort ugyanazon a helyszí-nen. 
P.P.A csapatokat a https://goo.gl/tn2Zwj oldalon lehet támogatni.
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Kézdiszentlelket a hagyomány szerint a besenyők alapí-
tották; Kézdivásárhelytől mintegy öt kilométerre
északra, a Kászon-patak völgyében fekszik. A települést
1332-ben De Sancto Spiritu néven említik először. Mai
templomának elődje egy XIII. századi román stílusú
templom lehetett. Helyére épült 1400 körül a mai temp-
lom, melyet a XV. század második felében átépítettek.
1773-ban újra átépítették, erődítései XVIII. századiak. A
Perkő tetején álló vár már a honfoglaláskor is létezett,
1241-ben a tatárok lerombolták, utána újjáépítették, de
a XV. században egy török ostrom elpusztította. Újra hely-
reállították és véglegesen csak a XV. század végén pusz-
tult el. A település a trianoni békeszerződésig és
1940–1944 között Háromszék vármegye Kézdi járásá-
hoz tartozott. A falut a második világháborúban bomba-
támadás érte, melyben kétszáznyolcvanöt ház égett le.

A hely, ahol 
Szentlélek vára állottA Kézdivásárhelytőlészakra települt Kézdiszent-lélek szélén található egykastélyrom, a rom felett pe-dig a hétszáztizenkilenc mé-ter magas, kopasz Perkő-hegy tetején egy XIII. századieredetű, négykaréjos kis ká-polna van. A hegy fennsíkjánállott egykor Szentlélek vára. A szabálytalan alaprajzú,kelet-nyugati irányban hosz-szan elnyúló, ovális alakúvár északi és nyugati oldalátegy sánc, ezen belül pedigkettős fal védte körülbelülhuszonöt méter hosszúság-ban.A Perkő meredek déli ol-dalánál, a szinte függőlegessziklafal megfelelő védelmetbiztosított. 
Az ötkúpú kápolna 
építési ideje ismeretlenA vár középső részén egyhatvan-hatvanöt méter ke-rületű domb van, melynekszélén alaktalan maradvá-nyok láthatók. Valószínűlegitt állhatott a vár öregtornya.  

Az öregtorony helyén egyromán stílusú, vagy legalábbis azt utánzó öt toronnyalellátott, ötkúpú kápolnaépült. Építési ideje ismeret-len. Reneszánsz ajtaján a latinnyelvű felirat dátuma –1686. március 23. –, a Kál-noky Sámuel által történtátépítésre utal. Fontos tudni azt is, hogy1948-ig búcsújáróhely volt,ahol misét is celebráltak abúcsúsoknak. A vár területének nyugatirészén, egy Mikes Anna általépíttetett kápolna áll. E te-rületen egyéb épületre utalónyomot Kiss Gábor, az Er-délyi várak várkastélyokcímű könyv szerzője semtalált. 
Ősidőktől fogva 
az erdélyi népek 
biztonságát szolgáltaKézdiszentlélek tehát ősitelepülés, és amint azt a fel-vezetőnkben már rövidenjeleztük, a hagyomány sze-rint a besenyők alapították. Az Ojtozi-szoros és a Csík-ba vezető Kászon völgyének

védelmére már a honfogla-lás után épült királyi vár. IV. Béla 1251-ben kelt ok-levele utasítja Lőrincz er-délyi vajdát és Valkó vár-megye főispánját, hogy azerdélyi határszélem, a szé-kely földön levő szentlélekikirályi várat – castrum nost-rum regium Zenth Lelewkh–, amit a tatárok lerombol-tak, haladéktalanul építseújra, és védelmét hű várna-gyokra bízza, mert az ős-időktől fogva az erdélyi nép-ek biztonságára szolgált. 
Az egykori várnagyokrólA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogyvárnagya V. István ifjabb ki-rály 1271. évi oklevele sze-rint Jakab fia László lehetett. Még egy várnagya ismert,név szerint Péter fia László,akinek 1389-ben Zsigmondkirály birtokot adományo-zott. II. Lajos király Szapolyaierdélyi vajdának adomá-nyozza

A történelem igazolja aztis, hogy a vár hosszú ideigbékésen állt, amíg a töröktöbbszöri ostrom után elnem pusztította. Írott do-kumentumok támasztják aláazt a tényt, hogy 1465-benmár csak mint romot emlí-tik. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy az ezt kö-vető években a vár újra fel-épült, és II. Lajos király tar-tozékaival együtt – melyekSzentmártoni Kézdi Gáspárhalálával szálltak a koronára–, Szapolyai János erdélyivajdának adományozta. 
1539: János király 
oklevele és utasításaiJános király 1539-ben keltoklevele szerint azért, mertUzoni Béldi Pál Bodola falutátengedte Brassó várának,cserébe megkapta castellumZenthleleket Kézdiszéken,minden hozzá tartozó szé-kely és nemesi birtokkalegyütt.1540-ben azonban Jánoskirály már arra utasította agyulafehérvári káptalant,hogy Keszi Székely Simont,

Tarnóczi Sebestyént, Rom-hányi Zsigmondot és He-rencsényi Istvánt, mint osz-tályos rokonokat, iktassavissza a Kézdiszékben levőszentléleki vár- és a hozzátartozó mezővárosok s hely-ségek birtokába. 
A „fényes volt vár”A vár végleges pusztulásaBáthori Zsigmond fejede-lemsége idejére ¬(1586-1602) tehető, mivel egy1584-ben kelt oklevél márcsak „fényes volt vár”-nak,egy 1594. évi oklevél pedighelyrehozhatatlan várnaknevezi. 
A Szent István 
kápolna mint Három-
szék leglátványosabb
műemlékeinek egyikeA Kézdiszentlélektől nemmessze található Perkő-he-gyen áll a kicsi, de annálcsodálatosabb Szent István-kápolna. Népszerű Szent Ist-ván napi búcsújáró hely.A csupasz dombtetőn álló,lóhere alaprajzú, fehér falúés piros tetejű kápolna Há-

A vár, mely az erdélyi népek biztonságát szolgálta

A Szent István-emlékkereszt
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romszék leglátványosabbműemlékei közé tartozik. Különösen szép a kápolnaXVII. században készült, fa-ragott reneszánsz ajtókerete,és a belső falon látható né-hány, magyar szenteket áb-rázoló töredékes freskó is.
Az országot 
védő és vigyázó helyA Perkő Felső-Háromszékoltárhegye. A szent hegyszakrális szerepe melletthosszú történelme során aszékelység históriájában isfontos szerepet játszott. Or-szágot védő vigyázó hely isvolt, egykori vára a keletigyepű védelmezője.A néphagyomány szerinta középkori igazságszolgál-tatás színhelyeként is mű-ködött. A várat, a hegyet és azegész térséget hosszú időnát birtokoló Mikes, Apor ésKálnoky főúri családok, azitt élő lakosság történelem-formáló szerepvállalásánakkövetkezménye, hogy enneka vidéknek úgy alakult em-beri arca, lelki és hitbéliélete-világa, és olyanok anyelvi és kulturális értékei,amilyennek ma ismerjük. Minden év augusztus hu-szadikán megtartott Szent

István-napi búcsú a csík-somlyói búcsú után a legje-lentősebb katolikus rendez-vény a Háromszéken és Csík-ban élő hívek számára. Kiskászonban találjuk acsíksomlyói és perkői búcsúemlékeit – zászlókat, fény-képeket és egyéb kegytár-gyakat –, melyeket a Búcsú-járók Emlékházában őriz-nek.Kézdiszentlélek római ka-tolikus erődtemploma a Ká-szon bal oldalán magasodóPerkő aljában fekszik (erről:a következő lapszámunk-ban). Alaprajza egyedülállóúgynevezett „ollós”, négy sa-rok- és egy kaputoronnyal. 
A kő obeliszkAz 1714-ben felállítottemlékkeresztes kő obeliszkaz 1710-es években pusztítónemzetközi pestisjárványraemlékeztet, amikor a tele-pülés lakói közül is többszázan pusztultak el e kór-ban. A pestis több nagy hullá-ma között a legnagyobb aFekete Halál volt, mely1346-ban érte el a Krímet,és itt mint a történelem elsőbiológiai fegyverét is beve-tették. A tatár seregek Kaffa

ostromakor pestises hullá-kat katapultáltak a város fa-lain belülre.Az évszázadok során apestis újra és újra lecsapott,ennek esett áldozatául Hu-nyadi János is, de többekközött az 1710-es évekbenaz Osztrák Birodalombanpusztító járvány vetett végeta Rákóczi-szabadságharcnakis.Miközben egész Európátsokkolta, a járványnak po-zitív hatásai is voltak: ösz-tönzően hatott az orvostu-domány fejlődésére, a nem-zeti tudományos nyelvek ki-alakulásának adott lökést. Az obeliszk alkotójánakneve nem maradt fenn.
A Szent István 
emlékkeresztA perkői kápolna harang-lábától pár méterre találhatóegy emlékkereszt. A Jakab Miklós által 1929-ben, Szent István apostolikirály tiszteletére állított jelhátsó részén írja:Nyolc gyerekét s párjátveszített férj áldozatából ál-lok e hegy ormon ős Kápol-na helyén E nagy idők tanuját Ke-resőknek szólok e képen Testsvér régi hazát juttat

a földi Kereszt.
A Szent István 
emlékszoborKovászna megye egyetlenegész alakos Szent Istvánszobra Kézdiszentlélekentalálható és 2009. augusztushúszadikán avatták fel. A 2,40 méter magas, kő-ből készült szobor a szé-kelyudvarhelyi ZavaczkiWalter Levente szobrász-művész alkotása.     
A dinnyéskőDinnye alakú szikla, rajtaemlékkereszt. A neve Diny-nyéskő, legendája azonos aCsíksomlyó hegyén levő Kő-osztováta legendájával. A legenda szerint a furcsakinézésű szikla helyén egyöregasszony házikója állott. Nagyboldogasszony nap-ján a szomszédok a temp-lomba hívták az asszonyt,de az a szövőszéke mellettmunkája közben rá se he-derített a szép szóra, sőtcsúnya szavakkal felelt amegszólításra. A kegyes hívők végighall-gatták az ünnepélyes misét,nagy volt azonban a csodál-kozásuk, amikor visszajövetnem találták az öregasszony

házikóját, a helyén egy sziklaállott, jól kivehető volt mégaz öregasszony alakja, aminta szövőszék mellett dolgo-zik, körülötte pedig az aprócsirkék, melyeknek szeme-ket szedeget az anyjuk. Az évszázadok vihara so-kat lemorzsolt a legendásDinnyéskőből, azonban amerész fantáziájú néplélekmegismeri ma is a kőcsoportködös alakjait és azt mondja,hogy aki „kilencszer térdenállva megkerüli a követ, hall-ja a szövőszék csattogását.”...
(befejező rész a következő

lapszámunkban.
Benne: Kézdiszentlélek ró-

mai katolikus erődtemplo-
ma)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-

csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrá-
ciókat, a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész saját munkájából és
gyűjteményükből küldte be
szerkesztőségünkbe.

A dinnyéskőA kő obeliszk
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► A 2015. novemberi bor-zalmas párizsi terrortáma-dás-sorozat elkövetése óta– amellyel, immár kijelent-hetjük: Európában bekö-szöntött a terror kora – min-den újabb terrorcselekményután nem nagyjából, hanempontosan ugyanazt látjuk:kiáll az éppen érintett eu-rópai vezető, bejelenti, hogynem félünk, majd bátran ha-dat üzen a terrorizmusnak.A „terror elleni háború” apíszí, azaz a politikai kor-rektség találmánya, és egy-ben egy jelentés nélküli ki-fejezés, mivel a terror csakegy technika – nem lehethadat viselni egy technikaellen, csupán egy ellenségellen, ahogy tette azt példáulaz Egyesült Államok PearlHarbor megszórása után:nem a kamikázék ellen hir-dettek harcot, hanem meg-nevezték az ellenséget, éshadat üzentek Japánnak. Mittett ezzel szemben Theresa

May legutóbb is, a háromhónapon belül immár har-madik súlyos nagy-britan-niai merénylet után? Kije-lentette, hogy „ami sok, azsok!”. Mint amikor Csipikeelhatározta, hogy netovább.A különbség csak az, hogyCsipikétől ezt követően kisséberezeltek az Erdő lakói –pláné, miután RettenetesRéz Úrral is befenyítetteőket –, ezzel szemben Májusnénitől – a kutya sem. Hoz-zátette még azt is, hogy sze-rinte eddig „túlságosan nagyvolt a tolerancia a szélsősé-gesekkel szemben”. Micso-da?! Az, hogy a rendőrökszótlanul és tétlenül tűrik,hogy a londoni Hyde Park-ban dzsihadisták fényes nap-pal brit zászlót égessenek,majd utána ISIS-zászlókatlobogtatva hőzöngjenek abelvárosban, az tolerancia?Well, az nem tolerancia, ha-nem sima öngyilkosság.   
► A hét, a hónap vagy in-

Terroristák, idióták, medvék és egyéb állatfajták

☻A kisbuszok nincsenek ellátva poroltóval, mert fö-lösleges volna: mivel nincs bennük oxigén, nemtudnak kigyulladni 
☻ Felszálláskor a sofőr olyan szomorú spánielszemekkeladja oda a jegyet, hogy leszálláskor nincs szívednem visszaadni neki
☻A Poklos patak fölött átvezető hidak fölött a jármű-vezetők mindig gyorsítanak, mert úgy nagyobbeséllyel lehet megúszni egy (nem is olyan) esetlegeshídbeszakadást
☻A városnapokon azért mindig ingyen miccset osz-togatnak ingyen babgulyás helyett, mert a városve-zetés nem reszkíroz egy robbanást a hazafelé vezetőúton
☻Azért vannak olyan közel egymáshoz a megállók,mert két percig mindenki bírja levegő nélkül
☻A helyi közszállítási vállalat szakemberei egy forgóutasterű maxi-taxi kifejlesztésén dolgoznak, amelybena centrifugális erőnek köszönhetően a tetőn és azoldalfalakon is lehet majd állni
☻ Csúcsidőben olyan szag van bennük, hogy a Wun-derbaum fenyőillatosító is elkorhad, és a sofőrökazért cigiznek, mert a cigifüst egészségesebb, minta benti levegő
☻Nem lehet kiíratni őket a forgalomból, mivel veteránjárműnek számítanak
☻Olyan gyurmex van bennük, hogy ha neki is mennekvalaminek, a behorpadt karosszéria azonnal vissza-pattan
☻ Felszálláskor végighúznak rajtad egy vákuumpor-szívót
☻A sofőrök nem állnak meg a megállókban, mertfutás közben egy kicsit fogynak az utasok, és ígytöbben férnek
☻A vásárhelyi maxi-taxik olyan 200 férőhelyes jár-művek, amelyek B kategóriás jogosítvánnyal is ve-zethetőek
☻ És végül: a Guiness Book képviselője hitelesíteniakarta egy maxi-taxin a rekord számú utast, de nemtudott felszállni rá! (A tnr ötlete nyomán)

mt

kább az év (eddigi) hülyéje cím ama pé-szédés európai parlamenti képviselőt, Că-tălin Ivant illeti meg, aki a minap azt írtaki a Facebook-oldalára, hogy az RMDSZ-ben van egy belső szabály, amely tiltja,hogy a szövetség tagjai románokkal háza-sodjanak. Továbbá azt is, hogy ő hallottegy konkrét esetről, amikor egy RMDSZ-politikusnak választania kellett román nem-zetiségű szerelme és a politikai pálya között,és az előbbit választotta (szép is a szerelem).A legszebb viszont az benne, hogy utólagvisszavonta a marhaságát, de azért bek-hendből még hozzátette: ha igaznak bizo-nyult volna, akkor az nagyon súlyos lenne.Magyarán: kitalál egy orbitális baromságot,majd belátja, hogy hazugság, viszont meg-jegyzi, hogy ha igaz lenne, amit kifundált,az bizony durva lenne. Levonhatjuk a kö-vetkeztetést: Vadim Tudor, Gigi Becali ésElena Băsescu után se maradt kretén hazaiképviselők nélkül az Európai Parlament! 
► Az egész héten az Egyesült Államokbanhaknizó Klaus Johannist a Light Unto theNations (Fény a nemzetekre) elnevezésűelismeréssel tüntette ki hétfőn az AmerikaiZsidó Bizottság (AJC), melynek képviselője,Allan Reich a jogállam támogatójának ne-vezte őt amiatt, ahogy a korrupció büntet-hetőségének csökkentését célzó 13-as sür-gősségi kormányrendelet ügyében eljárt,és egyben „az erkölcs hangjaként” aposzt-rofálta a román államfőt. A jó Klaus úgymeghatódott ettől az ökörségtől, hogy ki-jelentette: Románia szembenézett a múlt-

jával, és a diszkriminációellenesség hirde-tőjévé vált. (Itthon hirdetik, de nem kellsenkinek, úgyhogy kimegy Amerikába, éseladja nekik – foglalhatnánk össze rövidenés velősen, izé, valósan.)Johannist pénteken Washingtonban fogadjaDonald Trump, amitől a hazai politikaielemzők és normálisabb újságírók márelőre fáznak – prietenii ştiu, de ce… 
► Tusnádfürdő utcáin újabban több amedve, mint a (kétlábon)járókelő, de ezmár olyan megszokott, hogy szinte említésrese méltó, a környezetvédelmi ügynökségképviselőjének reakciója viszont annál in-kább, aki az alábbiakat találta mondani:őket még nem értesítették az ügyről, amikorez majd megtörténik, megpróbálnak meg-oldást találni a helyi hatóságokkal együtt.Ami kábé olyan, mintha a tűzoltók egy lán-gokban álló házat látnának az út mentén,de nem kezdenék el oltani, hanem vissza-kocsikáznának a laktanyába, és nyugisankártyázgatva várnák a segélyhívást.
►Végezetül, hogy ne mindig csak a lyukatlássuk a perecben, íme az Európába be-gyűrűzött terrorizmus pozitívuma: nemkell azon agyaljunk, hogy a terrorfenyege-tettség miatt hova (ne) menjünk nyaralni,hiszen újabban Párizsban, Brüsszelben,Nizzában vagy Londonban is pont annyieséllyel robbantanak fel, lőnek agyon, ké-selnek halálra vagy gázolnak laposra, mintTörökországban, Egyiptomban, Tunéziábanvagy Líbiában. Hurrá, itt a nyár! 

Molnár Tibor
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Megmaradni
Gyász és ünnep egyben,amely alkalmat kínál a nem-zeti sorskérdéseinken gon-dolkodni, a múltunk trau-máit feldolgozni; illetve kö-zösen, valami előremutatótmondani, cselekedni. Bu-dapesten, Csíksomlyón, vagybárhol a Kárpát-hazában.A „szent” ilyenkor, ha csu-pán egy röpke pillanatra is,de muszáj, hogy kiszorítsaa „profánt” az életünkből;hogy az ünnep magasztosana hétköznapok felé emel-kedjen. Hogy a Trianon ótaújra és újra megtépázottközösségeink, a nemzet ésa család méltóképpen mű-ködhessen, és oly erőt ad-hasson a mókuskerékbenrohanó egyén számára,amely olyan határtalan szel-lemi és morális teljesít-ményre teszi képessé rö-vidke élete során, amely azunokáinak szól.A trianoni békediktátuma veszteség jelképe. Gyász-nap ez minden igaz magyar-nak. Közel száz évvel ké-sőbb, amikor magyarok ün-nepelhették az összetarto-zás napját Csíksomlyón,amikor lépésről lépésre ér-zékenyebbé és ezáltal fele-lősebbé válik minden fiatalmagyar minden fiatal ma-gyarért, mikor gazdasági,kulturális kapcsolati hálónkegyre erősebb a Kárpát-ha-zában élő nemzetünkben,talán végre, ha szép lassanis, de túl tudunk lépni a jo-gos gyászunkon, és képesekleszünk megmaradni, gya-rapodni.Az Orbán-kormány ta-gadhatatlanul felismerte ezt,és mer is tenni ezért. A gya-

rapodás, a magyar gyer-mekek születésének növe-léséhez szükséges gazdasá-gi, morális és szellemi tá-mogatás, amelyet a kor-mány biztosít, példaértékűlehet egész Európa számára.Míg a hazánkat elhagyó fi-atalok száma sajnos mégminden erőfeszítés ellenérenem csökkent számottevő-en. Pedig a gyarapodáshozés a megmaradáshoz az „itt-maradás” is kell. Az anya-országban és a határon túlis. Az egész Kárpát-hazá-ban.A gazdasági támogatás,amelyet egy kormányzat je-len helyzetben megadhat,talán több is, mint ameddiga takarónk ér. De mivel stra-tégiai, nemzeti sorskérdés-ről van szó, így nincs az azáldozat, amit ezért meghoz-ni ne lenne érdemes. És me-lyet úgy tűnik, hogy minden„félelmetes ellenerő” meg-jelenése mellett a kormánymeg mert lépni. Így az Or-bán-kormány – a szocialista(!) kormányokkal szemben– az országnak szükségesközpénzeket nem a csalá-doktól vonja el, hanem job-bára a külföldi tulajdonúmultiktól, a spekulatív tő-kétől, vagy éppen a szolgál-tató szektortól. Amit lehet-séges pedig, a kisebb és anagyobb családoknak osztjavissza.A gyarapodás gazdaságitámogatása miatt kaptákvissza a magyar családokazt, amit a szocialisták egy-kor elvettek, azaz a bővítettgyes és gyed lehetőségeit,az emelkedő összegű családipótlékot, a családi adóked-

vezményt, a „csokot”. Vagya jelzálogból a gyermekekután leírható részt, amelyetaz államkassza vállal át acsaládoktól. A nagycsaládo-sok szellemi és a morálistámogatása pedig – amittöbben és jómagam is hiá-nyoltam a második Orbán-kormány tevékenysége so-rán ez idáig – úgy tűnik,hogy most már szintén elő-térbe kerül. Számos ren-

dezvény, fesztivál és mégtöbb civil mozgalom szer-veződik ezért a kormánytámogatásával. Sokszor po-zitív diszkriminációval –amely, a liberális közbeszédminden gúnyolódása és le-járató kísérlete ellenére egy-re inkább trenddé, divattáteszi a klasszikus nagycsa-ládos modellt. És amely po-zitív diszkrimináció ugyan-úgy védhető, mint minden

hátrányos társadalmi cso-portnál.Így most, a nemzeti ösz-szetartozás napja és a pün-kösd apropóján, egyre többmindenre lehetünk büszkékés bizakodhatunk. Egyre in-kább látszik a remény, hogya globális kihívások ellenéremegmarad és gyarapszik amagyar nemzet a Kárpát-hazában.
Nagy Ervin 

Különös szerencse, vagy fel nem ismert sorsszerűség,
hogy idén pünkösdvasárnap és a nemzeti összetartozás
napja egymás mellé került a kalendáriumban.

Családbarát ország
Csak a beteg szervezetnem védekezik, nyugodtan,szinte örömmel várja a ha-lált.A népek íratlan nemzet-közi joga a reményt keresni.A reménytelenség üszkösseb s Pest levegője igazánnem alkalmas, hogy effélesebeket gyógyítson. […] Van,egyáltalán a barátaim között,aki a népből származik, hány

író van, aki a népből szár-mazik? S hány, aki a nép kö-zött él? Mert csak az ismer-heti a magyarságot, tehát afilozófia szerint is, amely azismeretet azonulásnak ta-nítja, csak az lehet egészenmagyar. Hány magyar íróvan? És politikus? És újságíróés tudós és gazdasági hatal-masság, egyszóval olyas, amiPestet teszi? […] Budapest

nincs Magyarországon, föl-ötte, alatta vagy mellette van,tudja, a jó isten, hogy tulaj-donképpen hol is van, haegyszer szellemisége utánmeg kellene helyét keres-nünk.Olvasom Illyést, és félfüllelhallom ezt a nyamvadt kisnőt, Széll Bernadettet, azLMP politikusát, amint éppenkárál: A miniszterelnök „ki-

jelölte” a magyar nőknek,hogy 2030-ra átlagosan 2,1gyermeket vállaljanak, „demi nem azért vagyunk, hogyteleszüljük a világot”.Óh, Istenem, milyen igazatis szól Illyés mikor megálla-pítja: aki magyarul is tud, azmég nem magyar.De hát mi különb időketis kiálltunk, most hátráljunk?Nem, nem hátrálunk. Má-

jus 25–28. között a világ min-den tájáról eljöttek Buda-pestre családbarát szerve-zetek, szakemberek, politi-kusok, akik egyetértettek ab-ban, hogy a nemzetek, a világjövője a családokban van, sa mindenkori kormányzatokfeladata ezt a jövőt minélbiztonságosabbá és kiszá-míthatóbbá tenni.
Czyla

A pusztulás alig száz éve kezdődött, írja a harmincas években Illyés. Az egyke eddigi irodalma megannyi jajkiáltás, mely hirtelen elnémul.
Mintha mindenki, aki a sebet eddig kitakarta, megriadt volna a további fölismerés veszélyétől, attól az áldozattól, amit az igazi gyógyításnak
csak a kísérlete is jelent. Egyáltalában jogában áll a nemzetnek, hogy ilyen kérdésbe beavatkozzék? Föltétlenül jogában áll, hisz egész életét
fenyegeti. Ha az eleven test vérébe valahol méreg kerül, az egész test azonnal védekezésbe fog, mozgósítja mindenünnen a sejtecskéket a
küzdelemre, melytől az egész test sorsa függ.
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A Nemzetközi Gyerek-
nap alkalmából június
1-én Bálint Julianna, a
Bolyai Farkas Elméleti
Líceum testnevelő ta-
nárnője harmadik alka-
lommal szervezte meg
a Simona Spiridon Ké-
zilabda Gálát, ezúttal a
marosvásárhelyi Sport -
 csarnokban, miután
2015-ben és 2016-ban
a gernyeszegi sportcsar-
nokban került sor a
megmérettetésre.Az idei megméretteté-sen a házigazda BolyaiFarkas Elméleti Líceum(edző: Bálint Julianna ésFazakas Mária) lány- ésfiúcsapatain kívül mégrészt vett a szintén ma-rosvásárhelyi Pegasus(edző: Biró Zia és SebastanHaidu) és Play Marosvá-sárhely (edző: Alina Mun-tean és Eugen Cociș), to-vábbá  a VSK Csíkszereda(edző: Szabó Előd és ErősLevente), a szovátai Med-ve-tó Kézilabda Klub(edző: Cristian Weis ésHorváth Zsuzsanna), anyárádszeredai Deák Far-kas Általános Iskola (edző:Májai Imre) és a szatmár-németi Kálmándi Szivacs-kézilabda Klub (edző: Be-leni Gábor) gyerekegyüt-tesei is. A mérkőzésekre két,erre az alkalomra kiala-kított kispályán került sor,a találkozók kanadai rend-szer szerint voltak lejátsz-va, vagyis az eredményeitnem jegyezték, viszontminden kézilabdázó ér-met, oklevelet vett át,ugyanakkor fagylaltot ésszendvicseket is kaptak arendezőktől.Ezen a szinten a leg-fontosabb tényező mindenrésztvevő diák számára ajókedv, a szórakozás és fő-leg a tapasztalatszerzésvolt. A találkozókat Babó Me-linda (Active 7) és öccse,Babó Szilárd jól vezették,míg a rendezvény dísz-meghívottja a 70 éves Ma-rina Kulcsár marosvásár-helyi edző volt, aki az éveksorán számos kézilabdázótfedezett fel városunkban. Érdekességként említ-hető meg, hogy a résztvevőcsapatok közül a Pegasusjunior 4-es (2006-ban szü-letettek és kisebbek) kor-osztályú lánycsapata (Ta-nia Simon, Teodora Orza,Alexandra Chertes – ka-pusok; Márton Evelin,Maia Soare, Babos Noémi,

A csapat új tagja, egybencsapatkapitánya a maros-szentgyörgyi születésű Csiz-madia Csaba, aki az ASA ser-dülő csapatában kezdett elfocizni. A nyolccsapatos meg-mérettetésen Székelyföld vá-logatottja hétfőn 1-0-ás ve-reséget szenvedett a Felvidékcsapatától, majd kedden 1-1-es döntetlent játszott Pa-dániával.
A háromszékiek 
nem utaztak 
CiprusbaAz Észak-Cipruson rende-zendő Európa-bajnokságonnem szerepelt háromszékijátékos, hiszen a kézdivásár-helyiek osztályozóra készül-nek, míg a sepsiszentgyör-gyieknek még nem járt le a2. liga sorozata. „A szentgyörgyiek közültöbb labdarúgót is megke-restünk, sajnos nem tudtákvállalni a játékot. Jó közepeserősségű együttest válogat-tunk össze, velük biztosanerősebbek lettünk volna. Ajátékosok kilencvenöt szá-zalékát ismerem, tisztábanvagyok a képességeikkel, lesz,akikből választani, megtalálnia megfelelő kezdő tizenegyet.Most az FK Csíkszereda ré-széről is megváltozott a vá-logatotthoz való viszonyulás,Szondy Zoltán elnök is tá-mogatja az alakulatot. Ha atovábbiakban is összefogunk,pozitív eredményeket is ér-hetünk el. Az ellenfeleinkrőla helyszínen többet megtu-dunk. Ha megfelelő hozzá-állással és koncentrációvaljátszunk, bejuthatunk az elő-döntőbe” – mondta Ilyés Ró-bert, az Európa-bajnokságelőtti felkészítőn. A keret összetételéről –amely a minap lejárt 3. ligaidei szezonja után véglege-sítődött – , így vélekedett Ja-kab Zoltán szakmai igazga-tó:

„Az FK Csíkszereda csapata
is teljes mellszélességgel kiállt
mellettünk, így volt honnan
válogatnunk. Természetesen
lehetne ennél is jobb keretet
összerakni, de mindig lesznek
szakmai vagy családi okok,
amelyek miatt nem tudjunk
a legjobb felállást biztosítani.
A keretben hat olyan labda-
rúgó van, aki részt vett az
abháziai világbajnokságon”–mondta el Jakab Zoltán, Szé-kelyföld menedzsere. 

Csizmadia Csaba 
is tagja a keretnekA marosszentgyörgyi Csiz-madia Csaba – egykoron azASA, a Kecskeméti TE, az FCFehérvár, SC Mattersburg,US Grosseto, Slaven Belupo,Ferencváros, Lombard Pápaegyütteseiben játszott – istagja lett Székelyföld válo-gatottjának. A 32 éves, jelenleg az NBIII Középcsoportja bajnoká-nak, a Budafok MTE-nek ajátékosa nagy megtisztelte-tésként éli meg, hogy felké-rést kapott a székely válo-gatottságra, miután koráb-ban 2007-2008 között 12mérkőzésen tagja volt a ma-gyar válogatottnak is. A székely válogatottsággalkapcsolatosan a következő-ket mondta el a Központ-nak:

,,Modra Lehellel, a székely
válogatott marosvásárhelyi
illetőségű labdarúgójával ke-
rültem kapcsolatba, ő emlí-
tette Jakab Zoltánnak, hogy
szívesen jönnek én is, majd
meghívást kaptam Jakabtól.
Megtiszteltetés a székely vá-
logatott színeiben  pályára
lépni, és ugyanakkor büszke
vagyok, hogy magyar válo-
gatott voltam, de ugyanolyan
büszke leszek ezután is, hogy
Székelyföld mezében futbal-
lozhatok” – mondta Csizma-dia, aki 2006-ban Magyarkupa-győztes és bajnokibronzérmes volt az FC Fe-hérvárral, majd 2007-benOsztrák kupa-döntős lett aSV Mattersburggal, aztán2011-ben a Ferencvárosi TCegyüttesével bajnoki bronz -érmet szerzett. 
Több, Marosvásárhelyen
is megfordult labdarúgó
tagja a keretnekCsizmadia Csaba mellettmég több olyan labdarúgóis behívót kapott a székelyválogatottba, akik korábbanjátszottak Marosvásárhelyenis. A leghíresebb és a legsi-keresebb közülük nem más,mint a csapat jelenlegi játé-kos-edzője, a csíkszeredaiIlyés Róbert, aki a 2011-2012-es idényben az ASAszíneiben 21 mérkőzésen 3gólt szerzett, emellett a bu-karesti Rapid színeiben egybajnoki címet és egy Romá-nia Kupát nyert. 

Szintén az ASA ifjúságiegyüttesében is játszott Hod-gyai László, aki időközben aFerencvárosi TC majd a ko-lozsvári CFR együttesébenis megfordult, míg SzőcsLászló és Szőcs Lóránd éve-kig tagjai voltak a hatszorosromán bajnok City’us terem-labdarúgó-csapatának, illetveelődjének, a Transilvania ke-retének. Nem utolsó sorban ma-rosvásárhelyi, azaz maros-keresztúri illetőségű ModraLehel, a székely válogatottúj tagja is, aki korábban aSperanța, az Avântul Szász-régen, a Cigánd SE (NB II.)játékosa volt, jelenleg a Du-narea Călărași 2. ligás együt-tesének tagja.Melléjük csatlakozik PetruSilion és Györgyi Arthur is,akik szovátai illetőségű lab-darúgók, utóbbi édesapja,Györgyi János évekig tagjavolt a szovátai Medve-tó me-gyei csapatának.
Kikkel játszik 
Székelyföld az Eb-n?A válogatott a B jelzésűcsoportban jövő hétfőn Fel-vidékkel, kedden Ellan Van-ninnal, míg szerdán Padáni-ával mérkőzött meg. A Székely labdarúgó-vá-logatott az EB-n szereplő fel-állítása a következő volt: Horvát Adrián (FK Csík-szereda), Szakáli Botond(Malomfalva) és Somogyi P.Csaba (Békéscsaba) – kapu-sok; Petru Silion, Csíki Dénes,Szőcs László, Szőcs Lóránd,Mánya Szabolcs (mind FKSzékelyudvarhely), Vízi Ta-más, Csiszér Balázs, CsűrösAttila, Ilyés Róbert, GyörgyiArthur, Székely Ervin, BajkóBarna (mind FK Csíkszere-da), Csizmadia Csaba (Bu-dafok MTE), Kis Szabolcs(Kazincbarcika), Rózsa Árpád(klub nélkül) és Benkő Nor-bert (Salgótarján) – mezőny-játékosok.

Érdekességként említhetőmeg, hogy a legtöbb váloga-tottsággal (13) a szovátai il-letőségű Petru Silion rendel-kezik, akit Csíki Dénes (12)és Szőcs Lóránd (11) követ,míg a csapat gólkirálya Hod-gyai László 5 találattal, őketPetru Silion és Szőcs Lászlóköveti 4-4 góllal. 
A székely labdarúgó-
válogatott 
megalakulásárólA Székely labdarúgó-vá-logatott egy 2014-ben, Bu-dapesten alakult sportszer-vezet alakulata, amelynekSzékelyföldi Labdarúgó Egye-sület a neve. A budapestiWenczel Kristóf sportjogászkezdeményezésére a Szé-kelyföld Labdarúgó Egyesü-letet januárban felvették azNF-Tanácsba, amelyet a nemFIFA-tag labdarúgó-váloga-tottak alkotnak.  Az NF-ta-nács (angolul: New Federa-tion-Board) egy 2003. de -cember 12-én alakult sport-szervezet, amelynek célja,hogy minden olyan labda-rúgó-válogatott számáranemzetközi szereplést biz-tosítson, amely etnikai, föld-rajzi vagy politikai helyzetemiatt nem lehet tagja a Nem-zetközi Labdarúgó-szövet-ségnek (FIFA).2014-ben válogató talál-kozót játszott Sepsiszent-györgyön Kovászna és Har-gita megye labdarúgócsapa-ta, majd SzékelyudvarhelyenMaros és Hargita megyéklegjobbjai csaptak össze. Akét lejátszott találkozó utánhirdetett keretet Jakab Zol-tán, Székelyföld válogatott-jának szövetségi kapitánya,majd a kiválasztott labdarú-gók utaztak Debrecenbe, azelső hivatalos találkozóra,amelyet 2014. július 12-énjátsztak a Debreceni VSCegyüttese ellen.

CFA

EB-n a székely labdarúgó-válogatott
Az FK Csíkszereda legtapasztaltabb labdarúgója, Ilyés Róbert – korábban országos
bajnoki címet nyert a bukaresti Rapiddal, majd a marosvásárhelyi ASA színeiben
is jelest alkotott – lett a székely labdarúgó-válogatott edzője, mely együttes a na-
pokban (június 4–11. között) az Észak-Cipruson sorra kerülő Független Labda-
rúgó-egyesületek Szövetsége (ConIFA) 2017-es Európa-bajnokságán vesz részt. 

Simona
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Sonia Bendriș, Alexia Lazăr,Alexia Lazăr, Nicoleta Crișan,Teodora Damian, Crista Stan,Nicola Pruna, Daria Chirilă,Maria Borz, Giulia Totolici,Verona Obreja, Ariana Bun-gărdean, Mara Dolha, And-reea Pop és Melisa Laslo –mezőnyjátékosok) volt a leg-jobb – hiszen minden mér-kőzésükön diadalmaskodtak– , ők az előző tornákon nyúj-tott jó teljesítményeiknekköszönhetően kvalifikáltákmagukat a döntő tornára,amelyet június 8. és 11. kö-zött tartanak Râmnicu Vâl-ceán. 
A Bálint Julianna – 
Simona Spiridon 
barátságárólBálint Spiridonnal 2009.novemberében találkozottelőször Râmnicu Vâlcean,amikor az Oltchim –  GyőriETO Bajnokok Ligája talál-kozón nézőként vett résztaz egykori Multiprod kézi-labdásaival együtt. Az igazi kapcsolatkialakí-tás 2010. január 17-én tör-tént, amikor a győri Mag-vassy Mihály Sportcsarnok-ban került sor az Audi ETO– Oltchim BL csoportmér-kőzés visszavágójára, ahová

kiutaztak a Multiprod kéziseinéhány kedves győri szur-kolónak is köszönhetően,akikkel még a novemberi,Râmnicu Vâlceai odavágó so-rán ismerkedtek meg: ,,Az ottani szurkolók meg-beszéltek egy, számunkra amai napig is felejthetetlentalálkozót a győri kézilab-dásokkal. Spiridonnal és tár-saival a konditeremben ta-lálkoztunk, ajándékokkal lep-tek meg minket, le nem ír-ható örömben volt részünk,ugyanis a gyerekek rövid ide-ig együtt lehettek példaké-peikkel. Spiridonnal és Bră-deanuval románul beszél-tünk, ami jól esett nekik. Si-monával aztán nemsokárafelvettük a kapcsolatot, és őmindig elismerően és pozi-tívan válaszolt, igazán érté-kelte a Gernyeszegen kifejtettmunkánkat és tulajdonkép-pen innen indult útnak ezaz életre szóló barátság. Spi-ridon nevét sok gernyeszegiés környéki kézilabdázó gye-rek ismerte meg. RâmnicuVâlceatól Bécsig, Győrön át,így volt alkalmunk élőbentalálkozni vele, szurkolnineki.2011-ben kiutaztunk aUnited World Games nevűkézilabdatornára Klagenfurt-

ba, ahová évente benevez-tünk, így számunkra mindigfontos megállóhely volt Bécs.Akkor is találkoztunk Simo-nával, barátságos meccset isjátszottunk a Hypo korosz-tályos csapataival egy olyancsarnokban, ahol 8-szor voltmagasba emelve a BL-serleg.Fantasztikus élményekkelgazdagodtunk. Azóta jó ba-ráti és szakmai kapcsolatotalakítottam ki a Győri AudiETO kézilabdázóival, azonbelül a csapat egykori tagjá-val, Simona Spiridonnal is,amely kapcsolatot a mai na-pig is ápolom” – mondta elBálint Julianna, aki a Kolozs-vári BBTE sportegyetemena mesteri fokozatú vizsgádtételét is az egykori országosbajnok és Románia-kupa-győztes Mureșul kézilabda-együtteséről készítette. 
Spiridon levélben üdvö-
zölte a gála résztvevőitAz Oltchim, a bécsi Hypo,a Győri AUDI ETO és az oroszZvezda Zveningorod egykorikézilabdázója, az 50-szeresromán és 100-szoros voltosztrák válogatott kézilab-dázó, Simona Spiridon le-vélben üdvözölte a kis kézi-labdázókat, amelyet jó ba-

rátnője, Bálint Julianna ol-vasott fel. Idézet a levélből:,,Megtiszteltetés számom-ra és ugyanakkor nagyon ör-vendek, hogy egybegyűltetekMarosvásárhelyen, és immárharmadszor szervezitek mega Simona Spiridon KézilabdaGálát.Ne felejtsétek el, hogy alegszebb csapatsportot űzi-tek, mindezt szívvel és lé-lekkel tegyétek, és ne felejt-sétek el a tanulást az elsőhelyre tenni, hiszen anélkülsemmit sem fogtok elérni azéletben. Azt szeretném, haa példámat követnétek, mivelnekem a tudás és a kézilabdajelentett és jelent mindentaz életben. A sport számos örömet ésélményt nyújt, de ugyanak-kor áldozattal is jár. Ti vagy-tok azok, akik feláldozzátok

a gyerekkorotokat, hogy aholnap, a jövő győztesei le-hessetek. A szüleitek számára is aztkívánom, hogy továbbra istámogassanak, hogy spor-toljatok, akár magasszintűteljesítménysportolókká vál-jatok, mert a segítségük nél-kül a célok elérése néha talánnehezebb, de nem lehetetlen”– mondta az ifi EB- és VB-győztes, a legmagasabb edzőifokozattal rendelkező Spiri-don, aki jelenleg a bécsi ÖLSZ(Österreichische Leis-tungssport-Zentrum Süds-tad) elnevezésű Sport- ésSzabadidőközpont (Kézilab-da Kiválósági Központ) ké-zilabda szakosztályának irá-nyító-vezetője, emellett oszt-rák ifi válogatott edző. 
Czimbalmos Ferenc Attila

Spiridon Kézilabda Gála harmadszor 
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Mitől fél a férfi?

Sir David Attenborough a népszerű doku-
mentumfilmessel, Louis Theroux-val beszél-
getett karrierjéről a Radio Times számára
készített interjúban, ahol elmondta, hihe-
tetlenül szerencsésnek tartja magát, amikor
visszagondol az életére, de egy hatalmas
bánata van: a munka miatt sokat volt távol
gyermekeitől, Roberttől és Susantől.„Ha van egy hat- vagy nyolcéves gyereked,és kihagysz három hónapot az életükből, azpótolhatatlan. Azt elmulasztottad" – mondtaa 91 éves tévés.Attenborough arról is beszélt, hogy a világotlegjobban fenyegető dolognak a túlnépesedésttartja. „Ebben gyökeredzik a legtöbb problé-mánk. Miért jön annyi ember most Európába?Részben politikai problémák miatt, de amiattis, mert az élet arrafelé nagyon, nagyon nehéz.A föld nem terem elég élelmet a számukra” –véli Attenborough.

forrás: hvg.hu

David Attenborough elárulta, mit tart a világ legnagyobb problémájának

A férfi nem félhet semmitől, ezért is fél irracioná-
lisan, egyre szűkülő magányában. A mindenek-
felett álló legnagyobb férfipara pedig az, hogy
mindenre fény derül. Tudatában lévén
annak, hogy lehetetlen küldetés arról kér-
dezni férfiakat, hogy mitől is félnek a leg-
jobban, inkább érdemes nők szem  szögéből
megvizsgálni, hogy szerintük mitől fél a
legtöbb férfi.

Mindkét nem retteg a be-tegségtől, a szerettei halá-lától, a teste megrokkaná-sától, ezek az általános em-beri parák. Szóra sem ér-demesek, ezek legyőzhetet-len félelmek, de együtt lehetélni velük. Gond a sunyimód megbúvó, magukatmesterien álcázó félelmek-kel van, amelyeket a férfiakjellemzően palástolni pró-bálnak – ameddig tudják -,és amelyeket százból száznő félrekódol. Vegyünk egyhétköznapi példát: a férfifölszerel egy egyszerű pol-cot, amivel nagy örömetakart szerezni az asszony-nak – aki jó sokat várt rá -,de a polc egyik sarka párnap múlva leszakad. A nőezt azonnal szóvá teszi, sze-retné, ha a polc stabil lenne.Számára a dolog az, ami:egy leszakadt polc helyre-állítása. A férfi viszont meg-

ijed: „A nőm azt gondolja,annyira béna vagyok, hogyegy polcot sem tudok fel-szerelni.” Az ijedséggel járóérzelmi vihar a korábbi hul-lámok hordalékait is felkap-ja, a férfi arra gondol, hogya nő egy igazi férfit akar,nem olyat, aki egy polcotsem tud felszerelni. Lehet,hogy más sem megy? Ésmáris a szexuális teljesítő-képességnél tartunk. A nőa polcnál, a férfi a nemiszervénél. Csoda, ha a kétnem gondolatai ritkán ta-lálkoznak?
„Lúzer vagyok?”A férfi számára az egyiklegfontosabb kérdés a stá-tusz. Elsődleges törekvésevalakinek lenni. Konkrétanalfahímnek, mert a béta-vagy a még lejjebb levő hímmár lúzernek számít. Aki

tudatában van annak, hogynem áll túl magasan a tár-sadalmi ranglétrán, mégfontosabb, hogy legalább azalfahímség kellékeit fel tudjamutatni. Ugyanakkor, hamindez sikerülne, akkorsem lehet hátradőlni, a glo-bális kapitalizmusbanugyanis állandó szorongástjelent, hogy még egy bank-vezér is bármikor bukhat.Az egzisztenciális ellehetet-lenülés az egyik legmélyebbférfiszorongás, ami akkoris megvan, ha jól mennek adolgok.
MagányosságBizonyos korig menő, haegy férfi ordas barlangbanél és hétvégén a haverokkaltölti a szabadidejét, deelőbb-útóbb erősebb lesz avágy a kötődésre, a párkap-csolatra, hogy ne egy üres

odú várja otthon minden-nap. A férfi legalább annyirafél attól, hogy nem talál pártmagának, mint amennyirea nők rettegnek attól, hogy„pártában maradnak”.
HűtlenségAz általános közmeggyő-ződés szerint mindenki po-tenciálisan hűtlen. Egészműsortípus épül arra a té-vében, hogy a mestersége-sen létrehozott látszatvi-lágban rendre elbukják ahűségtesztet a szereplők.Ezzel kvázi a „megcsaláskultúráját” emelik normává,és azt a képet sugallják,hogy a nőkben nem lehetmegbízni, csak pénzzel vagyerős kontrollal lehet meg-tartani őket. A férfiak rész-ben ezért is félnek elköte-lezni magukat, hogy ne kell-jen elviselniük a csalódást.

SzexizmusA szexuális forradalom asok pozitívuma mellett sokférfiszorongást is kitermeltaz utóbbi évtizedekben. Anői orgazmus a férfiak min-dennapos aggodalmainak,félelemtérképének megha-tározó eleme. Egy valami-revaló férfinak pedig „kö-telező” ismernie a női ana-tómiát vaginális szinten, be-leértve a titokzatos G-pon-tot. Ki kell elégítenie a nőtipari mennyiségben és extraminőségben. A korlátlanulhozzáférhető pornón „isko-lázott” fiatalok szemében aszenvedélyes szex olyan,amelyben megvannak azelőírt pózok, és a nőnek li-hegnie és sikoltoznia kell agyönyörtől.
Timár Tímea


