
Árulás vagy politikai 
idiotizmus?    A tavalyi helyhatósági választások után mégúgy nyilatkoztak az RMDSZ illetékesei, hogy amarosvásárhelyi képviselőtestület legnagyobblétszámú frakciójaként nem állítanak alpol-gármester-jelöltet. Állításuk szerint azért, hogyezúttal is azt üzenjék a választóiknak: nemértenek egyet a jelenlegi polgármester város-vezetési stílusával, módszereivel, akinek le-váltása továbbra is a „szövetség” legfőbb célja. 

Amerikából költözött haza,
hogy ökofalut létesítsen Egymás segítése, a hagyományok és a szakrálistudás újraélesztése, gyakorlása, ökofalu léte-sítése a Bekecs lábainál, hagyományőrző házlétesítése. Csak néhány nemes küldetés, amelya nemrégiben megalakult Aranykapu Hagyo-mányőrző Klub fő célkitűzéseit képezi... 
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Járdacsillagászkodás 
VásárhelyenJúnius 30-án, az Erdélyi Magyar CsillagászatiEgyesület a marosvásárhelyi 7-es számú általánosiskola udvarán járdacsillagászatot szervezett.Dr. Munzlinger Attila, az EMCSE alelnöke, aszt-rofotós és háziorvos nyújtott betekintést az ese-ménybe és az amatőr csillagászok életébe.
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Így néz ki a leengedett 
Bözödi-tó medre 

Utoljára tavaly nyáron láttam eredeti formá-jában a Bözödi-tavat, úszáshoz, csónakázáshoz,horgászáshoz is megfelelő helyszín volt. Hoz-závetőlegesen rá egy évre, múlt hétvégén lá-togattam ki a leeresztett tóhoz, ahol szürreálislátvány fogadott. Megrepedezett iszap, egykoriházak romjai, facsonkok és az évek során avízbe hajított műanyaghulladékok. Látogatóimég így is voltak a közigazgatásilag Erdő-szentgyörgyhöz tartozó településnek. 

Új sorozat, XI. évfolyam // 27. szám  // 2017. július 6-12. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Hódít a gymstick 
városunkbanVárosunkban egy sportszerető, kifogástalantestalkatú amazon, egy zseniális funkcionálissporteszközt honosított meg. Erről a csoda-eszközről és ennek használatáról beszélgettema marosvásárhelyi Mihaela Pádárral, aki aGymstick Elle klubot működteti.

12. old. // SPORT

500 év – 500 kilométer  

Erdélyi lelkészek biciklitúrája 
a felekezeti oktatásért

Kilenc erdélyi és egy holland református lelkész kerékpárral eredt Kálvin János nyomába
június17-e és június 30-a között. Az erdélyiek kisbusszal utaztak Svájcig, ahol találkoztak
holland kollegájukkal, majd 500 kilométert tekertek a reformáció 500. évfordulója alkal-
mából. A túrázók adományokat gyűjtöttek az Erdélyben működő hat református kollégium
számára, valamint a református felekezeti oktatás támogatására. A kerékpártúrán részt-
vevő Les Zoltán marosvásárhelyi és Szántó Mihály mezőbodoni lelkészeket kérdeztük arról,
hogy miért vállalták ezt a túrát, illetve milyen érzésekkel, élményekkel tértek onnan haza.  

Erdélyi lelkészek biciklitúrája 
a felekezeti oktatásért

500 év – 500 kilométer  
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KOS: Optimistán áll a hetéhez, csordultig vanderűvel és reményekkel. Minden tekintetbenpozitív lesz a hangulata. Kifejezetten szépneklátja a világot, és vele együtt a saját életét is. Jóhangulatával másokat is megfertőz, akik szíve-sen tartózkodnak a környezetében. 
BIKA: Szinte minden, amibe csak belefog, azsikerrel jár. A napokban semminek sem maradel az eredménye. Bármilyen problémája adód-jon, azt könnyűszerrel küzdi le, illetve oldja meg. 
IKREK: Laza, nyugodt napok elé néz a héten.Szinte már egészen egyhangúnak ítélné a bé-kességet, mire aztán ez szertefoszlik, és egysze-riben rengeteg feladat szakad a nyakába.
RÁK: Egészen isteni hete van. Jelentős napokkövetkeznek, amikor tetőfokára hág életében aboldogság és a békesség, méghozzá az élet többterületén is. Minden úgy megy, mint a karikacsa-pás, ritkán érezheti magát ennyire szerencsés-nek.
OROSZLÁN: Kiváló a közérzete, testileg és lel-kileg is kivételesen jó formában van. Ezzel együttminden tekintetben azt tapasztalja, hogy nagy-szerűen alakulnak a dolgai. Jóval többet bír fizi-kailag és szellemileg is, mint korábban, hiszensokkal erősebbnek érzi magát.
SZŰZ: Ha jelenleg bármilyen problémás, kér-déses ügye van, az meg fog oldódni a napokban.Tele lesz energiával, minden tekintetben erős-nek érzi magát, aki képes bármilyen problémá-val szembenézni.
MÉRLEG: Az univerzum hatalmas energiát küldönnek, hogy tevékeny és dolgos lehessen egészhéten úgy, hogy a hét végére ne érezze magátkifáradva. Ugyanakkor ez az energia mindentmegmozgat ön körül, és kellemes változásokatidéz elő.
SKORPIÓ: Kellő pozitivitással van töltve a hete,és nem is csoda, hiszen szemmel láthatóan min-den életterülete kedvezően alakul. Végre kie-gyensúlyozottnak érzi magát. Plusz sokkal jobbáválnak a kapcsolatai, mindenkivel könnyedénszót ért.
NYILAS: A hét lassú, de biztos változásokat hozaz életébe. Élete minden területén javulás leszmegfigyelhető még akkor is, ha kezdetben pontaz ellenkezője látszódna, miszerint inkább min-den meg van rekedve.
BAK: Egész héten csak úgy halmozni fogja asikereket. Kivételesen jó passzban van, tele ener-giával és szép reményekkel. Ritkán szokta eny-nyire pozitívnak és derűsnek látni a világot, mintamennyire mostanában látja.
VÍZÖNTŐ: Kellemes, nyári hangulatát mostsemmi sem ronthatja el. Pedig a héten akadhat-nak kisebb problémái, de azok sem lesznek szá-mottevőek, ellenben törekedjen arra, hogy le-hetőség szerint minél gyorsabban megoldjaőket.
HALAK: Akármilyen célokat is tűzzön ki ahétre, azok szinte kivétel nélkül megvalósulnak.Végre teljesnek és elégedettnek kezdi éreznimagát. Fizikailag és szellemileg is a toppon van,és egész héten kitart ön mellett a lendület és azenergiatöbblet.
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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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Nyáresti 
orgonahangversenyek Július 6-án, csütörtökön19 órakor kezdődik a Nyár -esti orgonahangversenyekkoncertsorozat. Az idei ren-dezvény címe: Hangszerekkirálynője – az orgona je-lenléte Maros megye kultu-rális térségében. Az első kon-certre a Kultúrpalota nagy-termében kerül sor, MolnárTünde orgonaművész RiegerOttó orgonáján játszik. 
Ingyenes keresztény 
angol nyelvtábor A Károlyi Gáspár Alapít-vány – Marosvásárhely, Zsilu. 7. sz. – ingyenes angolnyelvtanfolyamaira lehetfeliratkozni július 10-éig. ABibliából vett szövegek fel-használásával, angol nyelv-tanár vezetésével szervez-nek július 17–21. között in-gyenes, intenzív nyelvtan-folyamot. A naponta 9–14óra között sorra kerülő ta-nításra és fakultatív prog-

ramokra 8–14 év közöttigyerekeket várnak. Jelent-kezés és bővebb információ:molnarsandorl@gmail.com,tel.: 0745-777-673
Legyen a 
zene mindenkié! Ezzel a jelszóval szerveza marosvásárhelyi RocksuliMini rockmúzeum névenidőszakos kiállítást július3. – szeptember 1. között.A kiállítás célja, hogy a lá-togatók betekinthesseneka marosvásárhelyi beat- ésrockzene történetébe, meg-ismerhessék annak múltját.Nagyon sok fiatal csak szü-lei, nagyszülei történeteiből,visszaemlékezéseiből ismeria marosvásárhelyi rockzenemeghatározó zenekarait.Ezt az információs űrt sze-retné betölteni a kiállítás,ugyanis a ’60- as, ’70-es,’80-as évek marosvásárhelyibeat- és rockzenéjéről a mé-diában nagyon kevés infor-máció található. A kiállítotttárgyak között plakátok, fo-

tók, hangszerek, színpadikellékek, dalszövegek ere-deti kéziratai stb. lesznekmajd. A Mini rockmúzeuma Rocksuli székhelyén, aPosta utca 2. szám alatt in-gyenesen látogatható, hét-főtől péntekig 11– 18 óraközött. Az érdeklődők ado-mányaikkal támogathatjáka marosvásárhelyi Rocksu-lit.
Kortárs zenei nap 
a Csűrszínházban A Csűrszínházi Napokután folytatódnak a rendez-vények Mikházán. Július 15-én 18 órától a Bronx Egye-sület szervezésében sor ke-rül az első csűrszínházi kor-társ zenei fesztiválra, amely-nek társszervezője a ma-rosvásárhelyi Rocksuli. Fel-lépnek: a Bronx és Koszika& HotShots akusztikus kon-certtel, a Moonfellas, a Bo-lyai Farkas Líceum zeneköridiákjai és a Rocksuli növen-dékei. Belépők a helyszínenválthatók.

KÁR KIHAGYNI |



A tavalyi helyható-sági választások utánmég úgy nyilatkoztakaz RMDSZ illetékesei,hogy a marosvásárhelyiképviselőtestület legna-gyobb létszámú frakci-ójaként nem állítanakalpolgármester-jelöltet.Állításuk szerint azért,hogy ezúttal is azt üzen-jék a választóiknak: nem értenek egyet a jelenlegipolgármester városvezetési stílusával, módszereivel,akinek leváltása továbbra is a „szövetség” legfőbbcélja. Aztán a múlt csütörtöki képviselőtestületi ülésenváltozott a helyzet. Annak dacára, hogy MagyaryElőd frakcióvezető alig néhány nappal korábbanmég úgy nyilatkozott, elsősorban a római katolikusiskola helyzetének megoldása a céljuk, mégis bele-mentek az alpolgármesterek megválasztásába. Gon-dolom azért, talán sikerül elterelniük a figyelmetarról, hogy az iskolaügyet nem sikerült megoldaniuk. Ismétlem, ha csupán a figyelemelterelés volt acéljuk, az tökéletesen sikerült. Az biztos: meggon-dolatlan – vagy igenis jól meggondolt – lépésükkelolyan mértékben sikerült felborzolniuk a kedélyeket,maguk ellen fordítaniuk a közvéleményt, hogy arramég legádázabb ellenségeik sem számíthattak. Ahumor klasszikusa szerint vagy egyvalaki gondol-kozott a döntésen, de sokáig, vagy sokan, de csakkevés ideig.   Nem tudom eldönteni, mennyire fontos, hogymagyar alpolgármestere legyen a városnak. Vissza-tekintve mindössze két név jut eszembe – CsegziSándor és Peti András –, akik az évek során betöl-tötték e tisztséget, egyikük sem nyújtott kiemelkedőt.Képtelenek voltak kibújni Dorin Florea árnyékából.Igaz, nem is nagyon akartak. Azt mondanám: inkábbne legyen magyar alpolgármestere a városnak, sem-mint olyan legyen, mint ők voltak. A múlt heti alpolgármester-választás néhány ta-nulsága: az RMDSZ szerint egy több, mint kettő. Haaz állítás nem igaz, akkor sürgős magyarázatraszorul, miért nem két magyar alpolgármestert vá-lasztottak, hanem csak egyet. Mert csak rajtukmúlott. Erre csak két magyarázat lehet: 1. vagynem tekintik magyarnak azt, aki nem az RMDSZ-ben politizál, 2. vagy az RMDSZ a posztkommunistaPSD magyar tagozataként működik, ezért szavaztaka kormányzó párt alpolgármester-jelöltjére. Tehát: vagy-vagy, harmadik változat nincsen. Ezpedig a jövőre nézvést nem sok jót ígér. Véleményemszerint. 
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Szentgyörgyi László

Árulás vagy politikai idiotizmus?
Kilenc erdélyi és egy holland református lelkész kerékpárral eredt Kálvin János
nyomába június17-e és június 30-a között. Az erdélyiek kisbusszal utaztak Sváj-
cig, ahol találkoztak holland kollégájukkal, majd 500 kilométert tekertek a re-
formáció 500. évfordulója alkalmából. A túrázók adományokat gyűjtöttek az
Erdélyben működő hat református kollégium számára, valamint a református fe-
lekezeti oktatás támogatására. A kerékpártúrán résztvevő Les Zoltán marosvá-
sárhelyi és Szántó Mihály mezőbodoni lelkészeket kérdeztük arról, hogy miért
vállalták ezt a túrát, illetve milyen érzésekkel, élményekkel tértek onnan haza.  

A túrázók Bázelből in-dultak június 21-én, arróla helyről, ahol először 1536-ban jelent meg nyomtatás-ban Kálvin János A keresz-tény vallás rendszere címűműve. Ezt követően Zürich,Bern, Lausanne városokatérintve érkeztek meg Genf-be, a Kálvin születésének400. évfordulójára készítettreformációi emlékmű eléjúnius 30-án. Itt a genfi ma-gyar gyülekezettel együttvettek részt hálaadó isten-tiszteleten, majd indultakhaza. A túrának az ado-mánygyűjtés mellett tanul-mányút jellege is volt, mertolyan helységeket érintet-tek, amelyek a reformátorokéletéhez kötődnek. Az állo-máshelyeken rövid ismer-tetőket hallgattak meg arról,hogyan is kapcsolódik azadott település Kálvin János,Zwingli Ulrich, RotterdamiErasmus életéhez, illetve asvájci reformációhoz. Marosmegyéből: Batizán Attila(Szentgerice), Császár Béla(Magyarózd), Les Zoltán(Marosvásárhely), SzántóMihály (Mezőbodon) és Tő-kés Attila (Geges) vettekrészt a svájci kerékpártúrán. 
Élő magyar közösség
MennedorfbanSzántó Mihály két okbólcsatlakozott a túrázókhozés vállalta annak fáradal-mait: először is azért, mertszívén viseli a kollégiumokügyét, hiszen ő maga is aKolozsvári Református Kol-légium végzettje. „Másod-

sorban magáért a biciklitú-ráért, a társaságért, a bicik-lizésért, ami az én esetem-ben jókora kihívás volt, hi-szen az erdélyiek közül énvoltam a rangidős, másrésztpedig kicsi gyerekkorombanegy műtéten estem át, minekkövetkeztében egyik tüdőmnagyobb részét eltávolítot-ták, ezért tornából mindigfel voltam mentve. Nem bi-zonyítási kényszer volt ez,hanem hogy ennek ellenéreis ott legyek és végigcsinál-jam” – mondta el lapunknaka mezőbodoni lelkész. Különleges élmény voltszámára a Krisztushordo-zók Közösségét megismerniés vendégszeretetüket él-vezni, de ugyanolyan jó ér-zés volt az erdélyi gyöke-rekkel rendelkező FerenczÁrpád és Domahidi Nellivendégszeretetét megta-pasztalni. Meglepő és em-lékezetes volt ugyanakkorélő magyar közösséggel ta-lálkozni Mennedorfban,ahová nagy távolságokbólutaznak emberek, hogy egy-egy istentiszteleten résztvegyenek. 
Az erdélyi felekezeti 
oktatásra kívánták 
felhívni a figyelmetLes Zoltán marosvásár-helyi egyetemi lelkész utol-sóként csatlakozott a cso-porthoz. „A cél és az útvonalmár adott volt, én csak be-lecsöppentem ebbe a tör-ténetbe. Nagyon tetszett azötlet, hogy 500 kilométerttekerjünk ebben a jubileumi

évben, és az is, hogy ez neöncélú megmozdulás le-gyen, hanem ezzel a túrávalaz erdélyi felekezeti okta-tásra, annak fontosságárais fel szerettük volna hívnia figyelmet. Nem elhanya-golható ok az sem, hogymagamat is ki akartam pró-bálni, hiszen eddig nem bi-cikliztem rendszeresen, éskíváncsi voltam arra, hogyteljesíteni tudom-e a kijelölttávot. Istennek hála ezmindannyiunknak sikerült.A túra nem volt annyiramegerőltető, mint amireszámítottunk – igaz, voltakazért kemény részei” – ál-lítja Les Zoltán.  
„Egy lelki utat 
is bejártunk!”A marosvásárhelyi lelkészszámára a célba érés örömevolt a legfontosabb. „Az utol-só napon már keveredettbennünk minden élmény,amit a nyolc napos biciklizésalatt szereztünk: gyönyörűtájakat láttunk, új embe reketismerhettünk meg, és perszevolt bennünk egy nagy adagfáradtság is. A Galatákhozírt levél alapján megtartottnapi áhítatok és az azt követőbeszélgetések közelebb vi-hettek bennünket a kegye-lem megértéséhez, de egy-máshoz is, hiszen láthattuk-hallhattuk azt, hogyan gon-dolkodik a másik bizonyoskérdésekről. Bizonyos szin-ten egy lelki utat is bejár-hattunk Isten, önmagunk éscsapattársaink megismeré-sében. Számomra a legem-
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500 év – 500 kilométer 

lékezetesebb talán az a napmarad, amelyen a BrünigPas hágót másztuk meg, ésamelynek közepén, félútonegy gyönyörű szép tóra lel-tünk, amelyben megfüröd-tünk. A nehéz és meredekkapaszkodó után ez a hűvösvízben való fürdés nekemolyan volt, mint az újjászü-letés" – mondta Les Zoltán. 
A biciklitúra 
hatékonyságárólA hosszas kerékpározás-hoz nem szokott ember azthinné, hogy szinte lehetet-len ezt a hosszú utat meg-tenni hosszas edzés, komolyfizikai erőnlét nélkül. A Ma-

ros megyei lelkészek nemezt mondják. „Meglepő mó-don fizikailag nem volt any-nyira megterhelő, mint ami-re számítottunk, számítot-tam. Mi ahhoz vagyunkszokva, hogy egy domb,hegy után következik egyvölgy. Svájcban gyakran egyhegy után következett mégegy... Alapvetően jól bírta acsapat. Minden napunk de-rűsen indult, jó volt a han-gulat, nem csupán barátok-ként, kollégákként vettünkrészt ezen, hanem igazi baj-társakként is. Odafigyeltünkegymásra, csapatépítésre abiciklitúra szerintem rend-kívül hatékony."
Nemes Gyula

Erdélyi lelkészek biciklitúrája
a felekezeti oktatásért
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– Mit kell tudni az ese-
ményről?– Járdacsillagászatnakhívjuk, John Dobson neve-zetű amatőr csillagász találtaki az 1960-as években, hoz-zá a távcsövet is, egy Newtonoptikai rendszerű távcsövet,amellyel az utca embere isvizsgálhatta a csillagokat,bolygókat, változókat ol-csóbban, ugyanis ezt addigaz időig csak a szakképzettcsillagászok élvezhették. ADobson-távcső könnyenmegépíthető, szétszedhető,szállítható, forgatható szer-kezet. Ezzel általában csakmegfigyelünk. Ma olyan 8 távcsővel fi-

gyeljük az eget, a Jupitertés 4 látható holdját, a Holdat,a Szaturnuszt elsősorban,de más égitesteket is, mi-közben az iskola falára azasztrofotóimat vetítjük ki.
– Mióta szerveznek ilyen

eseményeket?– Marosvásárhelyen ezaz első ilyen esemény. A ta-valy bővültünk a marosvá-sárhelyi tagokkal, az őkmeghívásuknak tettünk ele-get. Alapvetően Csíkszere-dában, Gyergyószentmikló-son és Sepsiszentgyörgyönszoktunk bemutatókat szer-vezni, immáron 7 éve, mertaz egyesület tagjai itt tö-

mörülnek. A helyi esemé-nyünkre mintegy 60 érdek-lődő jött el, de elég sokanmegfordultak. Évente egy-szer-kétszer szoktunk ha-sonló eseményeket szervez-ni, rendszerint a CsillagászatNapjához kötve, de – a mos-tanihoz hasonlóan – akkoris összegyűlünk, amikor aHold az első negyedben van,hiszen ilyenkor a szemlé-lődőnek lenyűgöző látvány-ban van része.
– Honnan jött az EMCSE

megalapításának ötlete?– Néhányan találtuk ki,akik ezzel foglalkoztunk,hogy öleljük fel az ezzel fog-

lalkozókat, hozzunk létreegy szervezetet, amelynekkeretein belül eszközöket,tudást lehet megosztani, deugyanakkor pályázni is tu-dunk. A szervezet 7 éve mű-ködik, úgy indult, mint aMagyar Csillagászati Egye-sület fiókszervezete, majdönállósultunk, de mivel to-vábbra is testvérszervezetikapcsolatban vagyunk, akiEMCSE-tag, az egybenMCSE-tag is.
– Milyen további rendez-

vényei vannak az egyesület-
nek?– Minden év márciu-sában egésznapos ren-dezvényt szervezünk,ahol előadások, be-mutatók, tudomá-nyos munkák foly-nak, ekkor tartjukaz egyesület nagy-gyűlését is, eztCsíkszeredábanszoktuk megszer-vezni a SapientiaEgyetemen, Csíksze-redában van a székhe-lyünk is. Az ilyen járda-csillagászatokat iskolák,egyetemek kampuszán,vagy külterületen rendez-zük leginkább, mert belte-rületen engedélyt kell kérnia polgármesteri hivatalok-tól. Alapvetően az esemé-nyekre tudományos gon-dolkodású emberek járnak,

s az előző évekhez viszo-nyítva egyre nagyobb ér-deklődést mutatnak ezenműfaj iránt. 
Czimbalmos 

Szabolcs Attila

Járdacsillagászkodás 
Vásárhelyen
Járdacsillagászkodás 
Vásárhelyen

Június 30-án, pénteken este fél tíz órás kezdettel az Erdélyi Magyar Csillagászati
Egyesület a marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola udvarán járdacsillagá-
szatot szervezett. Dr. Munzlinger Attila, az EMCSE alelnöke, asztrofotós és házi-
orvos nyújtott betekintést az eseménybe és az amatőr csillagászok életébe.



A vajda a fogarasi 
várba menekülAz egyesült erdélyi és ki-rályi seregek 1600. szep-tember tizennyolcadikán Mi-riszlónál – Fehér megyében,közel Gyulafehérvárhoz –megverték Mihály vajda se-regét, aki Fogaras várábamenekült. Írott dokumentumokbólderül ki, hogy innen küldöttbékeköveteket Szelestei Já-nos és két bojár vezetésévela Nagyszebennél levő erdé-lyi táborba. Arra kérte Basta tábor-nokot és az erdélyi rendeket,hogy hagyják meg őt a ki-rályi szolgálatában, és hű-sége zálogául felajánlottaanyját, feleségét, fiát Pet-ráskót, leányát, Florikát éskincseit is. Szeptember harmincadi-kán újabb kéréseit küldteel követei útján, de ezeketminden alakalommal eluta-sították. Végül a vajda Bras-són keresztül, a Bodza-szo-roson át, ahol bejött, ott kiis vonult.Ezután, az erdélyi rendeka lécfalvi országgyűlésen Fo-garast Csáky István országosfőkapitánynak adományoz-ták. 
Mihály vajda 
újra betör ErdélybeMihály vajda, 1601febru-árjában, I. Rudolf hozzájá-rulásával szervezkedni kez-dett Báthori Zsigmond ellen,és ismét betör Erdélybe.Július tízedikén Szatmár-németinél egyesült Bastatábornok seregével, majdaugusztus harmadikán Go-roszlónál – Szilágy megyé-ben – vereséget mértek Bát-horira. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak várkastélyok című mun-

kájában ír arról, hogy a győ-zelem után azonban Bastatábornok azt jelentette Má-tyás főhercegnek, hogy avajda ismét fejedelemségretör, és Gyulafehérvárt is el-foglalta. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy mindezekkövetkeztében Basta, a vajdamegölését határozta el, ezértmagához rendelte néhánymegbízható vallon hadna-gyát, és ahogyan azt a do-kumentumok is alátámaszt-ják:„… megjelenti nekik aka-ratját, hogyha élni akarunkmi mindnyájan… az oláhotmeg kell ölnünk… mert min-den módon reánk szándé-kozott, hogy elvesszen s azországot magának foglal-ja…”.
A vajda holttestét 
az általa alapított 
templomban temetik elA vallonok vállalkoztaka gyilkosságra, és három-száz emberükkel, Beauri Ja-kab vezetésével 1601. au-gusztus tizenkilencedikéna vajda táborába mentek,és csellel behatoltak a sá-torába. Ott Beauri alabárdjával avajdát leszúrta, többen pus-kával lőttek rá, és amikor avajda összeesett, saját szab-lyájával vágták le a fejét. A vajda segítségére sietőRákóczi Lajost összevagdal-ták, Bekényi Jánosnak a fejétvették, a többiek viszont afélelemtől meg sem mertekmozdulni. Basta ezután a vajda holt-testét Gyulafehérvárra vi-tette, és ott az általa alapítotttemplomban temettette el. Később a románok Ha-vasalföldre vitték, ahol egykolostorban nyugszanak aföldi maradványai. 

A vár fejedelmi 
birtok leszBocskai István erdélyi fe-jedelem vezére, GyulaffyLászló 1605-ben Erdélynagy részének meghódításaután Fogaras ellen indult. Szintén a fent említettszerző közléséből derül ki,hogy jövetelének hírére anémet őrség fellázadt, pa-rancsnokukat, Glatz Jánostmegölték, és a várat 1605.július hetedikén feladták. Ettől fogva fejedelmi bir-tok lett, amit a fejedelmekasszonyaiknak engedtek át. 
Bethlen Gábor elkezdi 
a vár átalakításátMiután Bethlen Gábort1613. október huszonhar-madikán fejedelemmé vá-lasztották:„… azonnal az országmegcsendesítésére… vég-házainak, várainak építte-tésére fordítá elméjét – írjaSzalárdi  – … mind helyén,Fejérváratt, Radnóton, Al-vincen, Balásfalván, Fogarasés Várad váraiban nagy frissfejedelmi, pompás épületűházakat építtetett vala…”.Bethlen Gábor a vár átala-kítását 1623-ban kezdte meg. Ez évben készültetek el arégi várkert helyén az istál-lók és a palánk, melynekhossza a fejedelem utasításaszerint: „… alá az Olt feléigen igyenesen hetvenöt öl”-nek kellett lennie, magas-ságának pedig „… legalábbötödfél ölnyi”-nek. Két szögletére egy-egybástyát emeltek „… kiben(egyben) huszonöt puskáslegény férjen szükség ide-jén…”.A túlsó szögletén álló bás-tya mellett volt a kapu, fe-lette pedig oszlopokon állt„… egy igen szép, deszkás

nyári ház, kiben húsz emberelférhessen és az vacsorál-hassák benne a ki akar…”. 
Amit egy 
összeírás hitelesítAz 1632-ben készült ösz-szeírásban megemlítik a várkapuját, a belső várat, a négyszobát a „belső rendben”, ötboltozatos helyiséget, az ara-nyos tárházat, a Báthori-pa-lotákat, a Tomori-bástyát, aTömlöc-bástyát, a Kerek Pa-lotát, négy új palotát a „pit-var”-ral, a Veres-bástya fe-letti két nyári házat és azóratornyot. 
A vár többször 
cserél tulajdonostBethlen a várat és ennekuradalmát 1626-ban máso-dik feleségének, Branden-burgi Katalinnak ajándékoz-ta, aki férjének halála utánaz 1630. december elsejéna fejedelemmé választott I.Rákóczi Györgynek adta el,ő viszont feleségére, Lo-rántffy Zsuzsannára ruháztaát. Rákóczi „… Fogarasbancsak alacsony épülettel, hogyaz várnak kárával ne lehetne– írja Szalárdi –, a város kö-zepin szép egyházat építte-tett, s a várnak napkelet ésdál között levő egyik bás-tyáját is, hogy a kapu felőlvaló oldala nem igaz lineávalszolgálna a kasamatárul valólövésre, az árokvizet elvi-

tetvén, fundamentumábólfeltoldotta s megigazíttattavala…”.
Fogaras vára Erdély 
királyai alá tartozik1661-ben Kücsük Mehe-med pasa vezetésével a tö-rökök vették ostrom alá avárat. Az ostromban részt vettEvlija Cselebi is, aki leírja,hogy Fogaras vára:„… Erdély királyai alá tar-tozik, de a szász-magyarokhatalmában van. Mivel Ke-mény János birtoka és ka-tonasága itt volt, azért ka-pitánya (Bethlen Gergely)nem hódolt meg…”. Miután a várost felégették,a várat is el akarták foglalni,és a tizenötödik napon a tö-rökök segítséget kaptak.Folytatásképp idézünk:„… Fogaras várának kapi-tánya ezt látván – írja mégCselebi – , noha nem sok eszevolt, de az most egyszerre afejébe jött s a vár fölött afehér békezászlókat hét he-lyen azonnal kitűzte…”.
Mária Terézia 
elzálogosítja a váratII. Rákóczi Ferenc szabad-ságharca alatt a kurucok avárat a császári őrségtőlnem tudták elfoglalni. 1738-ban Bethlen Gáborudvari kancellár szereztemeg ...

folyt. a 6. old.
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Erdély egyik legbiztonságosabb vára
(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

Fogaras várát 1456-ban említették először, de való-
színű, hogy a kővár építése már a XIV. században el-
kezdődött. Története összekapcsolódott az először
1428-ban említett Fogaras vidékével. Erdély története
folyamán a fogarasi volt a tartomány legnagyobb ura-
dalma, a vidék története pedig összekapcsolódott a
székhelyét alkotó váréval. Mátyás a családjának tett
szolgálataiért 1464-ben Vingárti Geréb Jánosnak ado-
mányozta, de 1467-ben meggondolta magát, és vissza-
vette tőle, hogy szükséges esetben a havasalföldi
vagy moldvai vajdának adhassa. A korszak másik
magyar királya, Ferdinánd 1527-ben Majláth Istvánnak
adta, aki ettől kezdve saját hatalmának elősegítése
érdekében szeszélyesen váltogatta szövetségeseit. Ő
kezdte el a külső vár építését. Fogarast jövendő szék-
városának szánta, saját kancelláriát is működtetett
itt, 1541-ben pedig ide hívott össze országgyűlést.



sű, a Központi KözösségiAlapítvány elnökével, dr. Ve-res Zoltánnal, aki 15 évigtanult Japánban. Orvos, ter-mészetgyógyász, táplálko-zási tanácsadó, mestersza-kács, tagja a Japán császáritanácsnak, világszinten azelső 17 között szerepel aharcművészetekben, egyigazi szamuráj, mégis úgydöntött, hogy visszatér. Őmesélt Judith-nak többekközött az ökofalu létesíté-séről, a Nemzetközi Ifjúságitáborról, a hagyományőrzőház létrehozásáról, mindeztMaros megyében.„Mindig imádtam a ter-mészetet, a nagy „luxusból”visszavágytam az egysze-rűségbe. Hazajöttünk Ma-rosvásárhelyre, komoly ter-veink voltak. Személyi asz-szisztense voltam az alapít-ványnak, de mivel senkitsem ismertem, nem tudtam,hogyan induljak el. Majdszép lassan kezdtek vissza-jönni az emlékek, az isme-rősök, barátok. Három évelforgása alatt kb. 600-700céget kerestünk fel annakérdekében, hogy megvaló-sítsuk, amit megálmodtunk,bár úgy érzem, hogy az em-berek még mindig nincse-nek megérve ezekre a dol-gokra” – vallja Judith.
Nemes célok érdekébenAz alapítványnak céljaiközött szerepel a már em-lített ökofalu, elsősorbanazon személyek számára,akiknek nincs hová haza-jönniük. Csatlakozni, segí-teni bármilyen minimálisösszeggel lehet, de aki töb-bel teszi, az minden év vé-gén jutalékot kap az alapít-vány bevételének a nyere-ségéből. Igaz, hogy a gyó-gyítás adománnyal műkö-

dik, azonban ezt kiegészítia biztonsági őrök kiképzése,amely bevételt termel.Ezen kívül az alapítványegy olyan alternatív oktatásiközpont létesítésén is dol-gozik – óvodáskortól egye-temi szintig európai okle-véllel –, ami hozzájárul ah-hoz, hogy a fiatalok itthontanuljanak és érvényesül-jenek, hiszen szomorú, hogymennyi manapság a „cson-ka” család.Továbbá az elhagyott há-zak, falvak, kúriák, kastélyokfelújítása, a Marosvásárhe-lyen működő központ bő-vítése is céljuk. Repülőtérfejlesztése japán befektetőáltal, mivel a Japán Keres-kedelmi és Iparkamara el-nöke is társa az alapítvány-nak. Illetve egy olyan be-mutatóterem megnyitása,ahol a magyar-székely ter-mékek állandó otthonra lel-nek. Aki csatlakozik, annaklehetősége lesz arra, hogykiállítsa termékeit, az ala-pítvány dolga pedig meg-teremteni a kapcsolatot avásárlókkal.„Szerencsére mindenkiugrásra készen áll, igaz,hogy már rengeteg pénztbefektettünk, de még150.000 euró hiányzik eh-hez, igaz, már megvoltak akonkrét tárgyalások külön-böző külföldi egyetemekkel,mint például a bécsi sport-orvosi egyetem, a BudapestiZeneakadémia, a sidhartai

(India) és a kyiotói (Japán)egyetem, a Gödöllői Agrár-tudományi Egyetem, illetvekét amerikai egyetem” –meséli Judith lelkesen.Az alapítvány széles kap-csolati tőkével büszkélked-het, ugyanis a rengeteg er-délyi támogató mellet 98országban vannak kapcso-latai. Azonban a kitűzött cé-lok mellett számos elérteredményük van. „30 évután indítottuk be Köszvé-nyesen a tejgyűjtőt, mertaddig a gazdáknak mindenreggel 30 km messzire kel-lett elvinniük a tejet. Kezd-tük 500 literrel, most 1500liternél tartunk, hagyomá-nyos kézi fejéssel. Az együtt-működés felajánlásával cé-lunk egy olyan jól működő,összeforrt cégekből, egyénivállalkozókból, magánsze-mélyekből álló csoport lét-rehozása, ahol kölcsönösensegítve egymást, bárki bár-mikor számíthat a másikra,hogy fellendítsük városunk,Erdély és a Kárpát-medencegazdasági, szellemi, kultu-rális életét, és megőrizzükaz ősi tudást és értékeket”– zárta Judith, aki arra biztatmindenkit, hogy ha valaki-ben megszólal az a bizonyosbelső hang, akkor ne tét-lenkedjen, jöjjön haza, hi-szen együtt csodákra va-gyunk képesek.
Timár Tímea
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az uradalmat, melyet MáriaTerézia 1762-ben a SzászUniversitasnak zálogosítottel nyolcvanezer forintért,nem kevesebb mint kilenc-venkilenc évre. Fogaras vidékéből aszomszédos Felső-fehér vár-megye egyes részeivel ki-egészítve 1878-ban hoztáklétre – Fogaras székhellyel– Fogaras vármegyét, amit1950-ben egyesítettek Bras-só megyével.
A várkápolnaA várkápolnát három ko-rábbi helyiségből 1637–1656-ban alakították ki. Eb-ben tartották az országgyű-léseket is addig, míg ApafiMihály fel nem emelte a kö-vetek számát. 1700-tól római katolikus,1919-től ortodox rítusú volt.1934-ben külső bejáratotnyitottak hozzá. Az 1970-es restaurálássorán nagyrészt a XVII. szá-zadi állapotoknak megfele-lően állították helyre, leszá-mítva, hogy kör alakú abla-kait négyzet alakúakra cse-rélték.A vár tömlöceiben rabos-kodott doamna Stanca (VitézMihály felesége), ZólyomiDávid, Bethlen Miklós, BéldiPál és Haller János is. Utóbbi fogarasi fogságaidején fordította a Hármasistoria és a Pais, a békessé-ges türésnek paisa című mű-veket.Befejezésül még meg kellemlítsük azt is, hogy 1721-ben Fogarast nevezték ki aromán görög katolikus püs-pökség székhelyének, és apüspök rezidenciáját a várdéli szárnyának első eme-letén rendezték be. Valójában már Pataki püs-pök szívesebben időzött Al-sószombatfalván, InocențiuMicu-Klein pedig székhelyét1737-ben áthelyezte Balázs-falvára.Továbbá: a város képvi-selője volt 1892-1910 közöttMikszáth Kálmán, és a várralszembeni gimnáziumban ta-nított Babits Mihály 1908és 1911 között. A vár mai állapotáról afényképeink tanúskodnak.

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész a
saját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be szerkesztősé-
günkbe.

Amerikából költözött haza, hogy
Maros megyében ökofalut létesítsen

„A hagyományőrzőklub az egyik gyermekem,létrejöttét nagyon régenmegálmodtam, amíg kintéltem Amerikában, aholkét éven keresztül voltegy online televízióm.Fontos vendégeket hív-tam meg, illetve össze-gyűjtöttem a világon szét-szóródott magyarokat, hi-szen abban a magányban,a magamra utaltságbanés fájdalomban, amibenéltem, ez nagyon lényegesvolt”- meséli Judith, aki35 év után tért vissza szü-lővárosába, előtte 26 évetMagyarországon, 8 évetpedig Floridában élt.„Egyik nap elindultunkvásárolni, megláttam atömeget, a rengeteg autót,és egyszer csak, mint egyvillámcsapás belém vil-lant, hogy mit keresek énitt? Mert a kis világom-ban, a barátaimmal elvol-tunk, burokba bezárva él-tünk. Akkor jöttem rá,hogy tulajdonképpen énegy teljesen más világbanélek otthon, mint ami en-gem körülvesz. Eldöntöt-tük, hogy hazajövünk alányommal, ami 3 hétalatt meg is történt, min-dent felszámoltunk ésirány haza. Mivel 26 évigMagyarországon éltünk,vissza kellett menni egyévre, hogy elintézzük adolgainkat, és utána  vég-leg hazaköltöztünk” – em-lékszik vissza Judith, aki-nek az Amerikában töltöttidő alatt volt szerencséjemegismerkedni a szinténmarosvásárhelyi születé-

Összefogás, bizalom, egy-
más segítése, a hagyo-
mányok és a szakrális
tudás újraélesztése, gya-
korlása, ökofalu létesí-
tése a Bekecs lábainál,
hagyományőrző ház lét-
rehozása. Csak néhány
nemes küldetés, amely
a nemrégiben megala-
kult Aranykapu Hagyo-
mányőrző Klub, illetve
az azt átölelő, 1990-től
működő Központi Kö-
zösségi Alapítvány fő cél-
kitűzéseit képezi. Mindez
azonban rengeteg kitar-
tást és munkát igényel,
ami a sok nehézség el-
lenére, egyre inkább utat
tör magának. Erről be-
szélgettünk Kövesdi Ju-
dith-tal, aki társaival
együtt szívvel-lélekkel
végzi a „misszióját”.
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Így néz ki a leengedett Bözödi-tó medre
Utoljára tavaly nyáron láttam eredeti formájában a
Bözödi-tavat, úszáshoz, csónakázáshoz, horgászás-
hoz is megfelelő helyszín volt. Hozzávetőlegesen rá
egy évre, múlt hétvégén látogattam ki a leeresztett
tóhoz, ahol szürreális látvány fogadott. Megrepede-
zett iszap, egykori házak romjai, facsonkok és az évek
során a vízbe hajított műanyaghulladékok. Látogatói
még így is voltak a közigazgatásilag Erdőszentgyörgy-
höz tartozó településnek. A múlt héten átadott útszakasz

A még el nem lopott kövek A távolban látszó, fákkal szegélyezett part

Egy valamikori lakóház romja Egykori ház alapja és lépcsője

Eme vízibicikli tavaly még a tó közepén lebegett Pusztulásra ítélt élet

Szürreális a látvány l 2017. március 1-jén a déli órákban kezdték leereszteni a
Bözödújfalu helyén létrehozott mesterséges tó vizét. Az
ok: megjavítani a gátat a vízben álló irányítótoronnyal
összekötő hidat, amelynek egyik betoneleme februárban
a vízbe zuhant. Nemsokára a helyszínen lesznek a mun-
kagépek, és nekifognak a javításoknak. A híd elkészülte
utáni tófeltöltés legkevesebb 25 hónapig tart. 

l A hivatalos álláspont szerint annak idején a tározót árvíz-
védelmi célból hozták létre. A gátépítés 1975-ben kezdő-
dött el, majd hét évre leállt. 1984-től újra nekifogtak, és a
vízszint 1992-re érte el a maximális magasságot. A lakókat
1988-ban költöztették ki, legtöbbjüket erőszakkal.

Pál Piroska
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Micsoda nő ez a férfi!  

Először is arról a nyolc -hónapos kanadai csöppség-ről, aki a világ első nem nél-küli babája lehet! A kicsiszülője, bizonyos Kori Doty,aki szintén nem sorolja ma-gát sem a férfiakhoz, sem anőkhöz, hosszú ideje küzdazért, hogy a hozzá hason-lók szabadon, félelem nélkülélhessenek, ugyanolyan jo-gokkal, mint a nők és a fér-fiak. Kisbabája lehet az elsőolyan gyerek, akinek a ne-méhez „U” betűt írnak (azU az „undertermined” vagyaz „unassigned” kifejezése-ket jelölheti, amelyek megnem határozottat, hozzánem rendeltet jelentenek).A „siker” egyelőre csak rész-leges, mivel az U betű nema gyermek személyazono-sító okmányába került bele,csak az egészségbiztosításikártyájára. Azonban már ezis hatalmas „előrelépés”, ah-hoz képest, hogy a legtöbbországban nem is hajlan-dóak érdemben foglalkoznia témával (egyelőre). A csecsemőt világra hozó,vélhetően súlyos mentáliszavarokkal küszködő transz-gender anya és/vagy apaimígyen kommentálta a sze-rinte forradalmi döntését:„egyelőre nem tudom, hogymicsoda, nem szeretnék si-etni azzal kapcsolatban,hogy ilyesfajta dolgokkalmegbélyegezzem a gyere-kem”. És hogy mindenki szá-mára egyértelmű legyen,hogy nem pillanatnyi elme-zavarról van szó, hanemsokkal súlyosabb, komple-xebb és mélyebb a problé-ma, még a névadásnál is kí-nosan ügyelt arra, nehogyvalami középkori tempótidézzen fel: a kisbabát „Se-aryl” névvel illette, amelyegy nem létező angolszásznév (illetve nem is név), eb-ből adódóan kikövetkeztet-hetetlen, hogy milyen nemettakar. Nem tudni, hogy akanadai hatóságok végül rá-bólintanak-e erre az őrült-ségre, de egy dolgot márelért az eszement: a klasszi-kus libsi vicc (két anyukababakocsit tolva beszélget,és egyikük megkérdi a má-

sikat: „Mondd, ez a szépgyermek kisfiú vagy kis-lány?”, mire érkezik a gen-derkompatibilis válasz: „Neerőszakoskodj, majd ő el-dönti, ha felnő!”) mostantólmegszűnt viccnek lenni.Maradva a témánál, ímeegy másik, nem kevésbé„anyámborogass!” hír, Nagy-Britanniából: egy évtizedmúlva lehetségessé válhata brit transznemű férfiak(lásd a címet) legnagyobbálma: méhátültetés révénők is szülhetnek majd gye-reket! Sőt, az Egyesült Ki-rályságban mindez államilagtámogatott beavatkozás le-het; brit orvosok jelenlegegy svédországi műtét min-tájára próbálják megalkotnia procedúra mikéntjét: agöteborgi beavatkozás so-rán egy méh nélküli nőnvégezték el a beavatkozást,melynek köszönhetően azó-ta a hölgy öt gyermeknekadott életet.Nagy-Britanniai LMBTQ+aktivisták és jogvédők (errőla betűszóról bővebben lej-jebb) most ezen felbuzdulvakövetelik, hogy a szigetor-szági egészségügyi rendszerállamilag finanszírozza azeredetileg férfinak születetttranszneműek esetében améhtranszplantációt. A kez-deményezést több nőgyó-gyász szakorvos is támo-gatta, köztük dr. AriannaD’Angelo, aki szerint a műtétegyenértékű azzal a jelenlegis működő gyakorlattal,melynek keretében mester-séges körülmények közöttnemzenek gyermekeket atranszok számára.  „Nemlátok túl nagy különbségete között, és hogy ők magukszüljék meg gyermekeiket”– nyilatkozta a doktor néni.Amel Alghrani, a LiverpooliEgyetem egészségügyi jog-gal foglalkozó részlegénekvezetője pedig egyenesenkijelentette, hogy a lehető-ség „forradalmasíthatja areprodukciót”, és ahhoz ve-zethet, hogy a homoszexu-ális, illetve a szülés élményétmegtapasztalni vágyó he-teroszexuális férfiak is kö-

vetelhetik majd maguknaka méhátültetést. Ahogy afentebb említett vicc márnem vicc többé, úgy az1994-es Junior című film(amelyben a főszereplő Ar-nold Schwarzenegger ki-hord, majd megszül egy kis-babát) is hamarosan elve-szítheti vígjátéki státusát…
LMBTQIMivel mostanában egyregyakrabban jön szembeeme betűszó neten-netfélen,és mivel múlt héten Erdély-ben is megtartatott az elsőmelegfelvonulás (ClujPride),talán nem árt kissé alapo-sabban megvizsgálni, mit istakar tulajdonképpen:Az LMBTQI (ritkábban:MLBTQI) betűszó a nem-zetközi szóhasználatban el-terjedt LGBTQI (GLBTQI)magyar fordítása, azaz, ki-fejtve a képletet: Leszbiku-sok, Melegek, Biszexuálisok,Transzneműek, Queerek ésInterszexuálisok. Az elne-vezés tehát ezen szexuálisés nemi kisebbségek össze-foglaló megjelölésére hasz-nálatos; az első hárommalfeltehetően mindenki tisz-tában van, viszont a többimár keményebb dió, lássukhát őket részletesebben:

Transznemű. A transz-neműség a születéskor aszemélynek tulajdonítottnemmel való azonosulásvagy az ennek megfelelőnemi önkifejezés hiánya. Er-nyőfogalomként magábanfoglalja a nemi identitás ésa nemi önkifejezés szélesspektrumát. Ellentéte a cisz-neműség (a születéskor „ka-pott” nemmel való azono-sulás; cisznemű az a sze-mély, akinek nemi tudataés születéskor „ráosztott”

neme megegyezik)
Queer. Gyűjtőfogalom azLMBTQI közösségben talál-ható emberekre; minden-kire vonatkozhat, aki nemkizárólagosan heteroszexu-ális
Interszexuális. Az inter-szexuálisok nem fanatikusJuventus-szurkolók, hanemolyan emberek, akik kromo-szómáikat, nemi hormonja-ikat, elsődleges és/vagy má-sodlagos nemi jellegeiket te-kintve nem határozhatóakmeg egyértelműen férfikéntvagy nőként. Régebben ahermafrodita kifejezést hasz-nálták rájuk, illetve a polin-korrekt fatarótMég nincs vége: azLMBTQI (egyik) legteljesebbváltozata az LMBTQIAOP,melyben az A az aszexuáli-sokat, az O az omniszexuá-lisokat, a P pedig a pánsze-xuálisokat jelöli; utóbbi ket-tő megint részletesebb ki-fejtésre szorul:
Omniszexuális. Az om-niszexualitás a szexuális irá-nyultság egyik fajtája,amelyben egy személy sze-xuális és érzelmi vonzódásabármilyen nemű emberek

felé irányulhat. Az ilyen em-berek sokszor uniszexkéntazonosítják magukat, és úgygondolják, valakinek a bio-lógiai és társadalmi nemenem mond semmit arról,hogy fognak-e az illetőhözvonzódni
Pánszexuális. Olyan bi-szexuális, aki nyitott azokkalaz emberekkel való kapcso-latra is, akik még nem dön-tötték el (Közbevágott KatóPál úr: „Ej, ráérünk arramég!”), hogy milyen nemű-ek (vagyis egyfajta tobor-zók)Végezetül, visszatérve aqueer-re: jelentése erede-tileg „furcsa, különös, szo-katlan”; napjainkban min-den olyan emberre vonat-kozhat, aki bármi módonkilóg a társadalom hagyo-mányos (szexuális) sémái-ból, tehát abszolút fölösle-ges megjegyeznünk az eddigfelsorolt külföldi szavakatés jelentésüket, mivel atransz is, az inter is, a pánis meg az omni is egyben –és egyszerűbben – queer is.Nem nevezhetnénk tehátőket egyszerűen… kúnak?

Molnár Tibor

Bizonyára mindenki ismeri minden idők legsikere-
sebb magyar vígjátékát, az 1943-ban készült Egy szok-
nya, egy nadrág című filmet, a zseniális Latabár Kál-
mánnal a (kettős) főszerepben – felváltva alakít férfit
és nőt –, illetve a 2005-ben újraforgatott, szinte néz-
hetetlen remake-jét, amelynek legalább az Oroszlán
Szonja és Bebe által énekelt főcímdala (Micsoda nő
ez a férfi) tűrhető. Nos, az alábbiakban nem ezen fil-
mekről lesz szó, hanem sokkal csudább dolgokról…       
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

A Mandiner.hu-n aznap át-vett cikke ezt az alcímet kap-ta: „Soros Györgynek egy cik-ken és pár nyilatkozaton kívülaz égvilágon semmi közenincs a menekültkérdéshez.”Tamás Gáspár Miklós cik-két annak kapcsán írta, hogycáfolja „Orbán Viktor ma-gyarországi miniszterelnök”június 6-i beszédében el-

hangzottakat, amelyben aztmondta, mint fogalmazott aszerző, hogy „az európai me-nekültprobléma – és mindenmás kellemetlenség – okozójaSoros György…” A szinténmagyarországi George Soros,hogy ne hamisítsuk meg hi-vatalos okmányokban így fel-tüntetett nevét.Ezzel szemben, írja a

TGM Sorosa
Tamás Gáspár Miklós filozófus, publicista, a Szabad
Demokraták Szövetsége nevű, tetemes közadósság
hátrahagyásával a politikai színpadról a nép által el-
takarított párt volt országgyűlési képviselője a Hvg.hu
portálon június 28-án írt cikket „Nyugalom!” főcímmel
és „Soros Györgynek szinte semmi köze a menekült-
kérdéshez” alcímmel. Hvg.hu, „Soros Györgynekegy cikken és pár nyilatko-zaton kívül az égvilágon sem-mi köze nincs a menekült-kérdéshez. Ezt a cikket,amelyről Magyarországon –és Magyarországot követvemásutt – csak hazug legendákterjengenek, ebben az or-szágban EGYETLEN ÚJSÁGSE KÖZÖLTE MAGYAR FOR-DÍTÁSBAN, csupán marginá-lis blog ismertette kivonato-san.”Majd „csekkolásra” szólít:„Sok olvasónk ért angolul,kérjük: olvassák el itt – ere-detileg a nagy tekintélyű Fo-reign Policy folyóirat 2016.július 19-ei száma közölte.Hosszú hónapok óta őrjön-genek itt sokan olyan gon-dolatok miatt, amelyeket gya-korlatilag a megszólalók kö-zül senki sem ismer.”Mivel lapunknak olykorkönyörületes indokból is kelltevékenykednie, feltétlenülszeretnénk ezúttal ezt tenniés igyekezni véget vetni ehónapok óta tartó, nyilvánaz idegeket súlyosan károsító,tömeges és határainkonmessze túlcsapó őrjöngések-nek.Vagyis elő a meztelen té-nyekkel, de először egy meg-jegyzés. Tamás Gáspár Miklós csu-pa nagybetűkkel kérte szá-mon, hogy Soros általa em-lített, a migránstémát érintőcikkét „egyetlen újság se kö-zölte” nálunk. Nos, a szóban forgó, „EzEurópa utolsó esélye, hogymegoldja menekültpolitiká-ját” címmel közölt Soros-írástizennégy nyomtatott oldalterjedelmű. És hogy e tényne legyen cáfolható, csupánballiberális módon félrema-gyarázható, annak bruttó ka-rakterszáma: 21 041. Vajonmelyik napilap kívánná a ná-lunk amúgy is roppant kevésoldalszámát ennyivel meg-rövidítve közölni Soros cik-két? Nem beszélve arról, hogySoros szellemisége sokkal in-kább áll közelebb mondjuka Heti Világgazdaság beállí-tottságához, mint mondjuklapunkéhoz.De ezen túlmenően vanegy sokkal fontosabb tévedésTamás Gáspár Miklós állítá-

sában. Mégpedig a lényegetilletően. Az, hogy ez Sorosegyetlen cikke a témában.Márpedig Soros szintepontosan két hónappal ké-sőbb írt egy cikket, amely aWall Street Journalben jelentmeg, igazán kezelhető terje-delemben. Mégpedig 3836karakter hosszúságban, amie cikknél is jóval rövidebb.Sorosnak a migránskérdés-ben írt kulcsfontosságú cikke.Amiről a távirati irodának –és így nyomában a hazai saj-tónak – kötelessége lett volnabeszámolnia. De azt megintcsak egy marginális blog is-mertette kivonatosan.Soros cikkének címe: „Mi-ért fektetek 500 millió dollárta migránsokba?”Márpedig ha valaki befek-tetés mellett dönt, akkor azta haszon érdekében teszi. Ésnem hinném, hogy GeorgeSoros lenne az egyetlen em-ber, aki ez alól kivétel. Ő, akiegyébként Orbán Viktorralszemben, ahogy azt mártöbbször is leszögezte, a nyi-tott határok politikájánakhíve.Szintén nem a Magyar Táv-irati Iroda vagy a hazai sajtó,hanem megint csak egy ma-gyar marginális blog vetteészre 2015. november 1-jén,hogy mit fedezett fel a SkyNews tévétársaság. Világra-szólót. E brit tévécsatornaegyik tudósítója a görögor-szági Leszbosz szigetén mu-zulmán migránsoknak írt úti-kalauzokat fedezett fel, ame-lyeket csempészhajókon osz-togattak. Ezekben ötletek,térképek, telefonszámok ésaz Európán keresztülhala-dással kapcsolatos tanácsokolvashatók. A kézikönyvetegy felborult csónakból mos-ta partra a tengerár és ottlelt rá Jonathan Samuels, aSky News tudósítója. A szö-veg arab nyelven íródott. Amenekülteket segítő szerve-zetek telefonszámait is tar-talmazza. A bédekkerek kia-dása mögött egy W2eu nevű(Welcome to Europe) szer-vezet áll. A könyveket ingyenosztogatták Törökországban.Van benne egy segélykérőszám is vízbe fulladás veszé-lyének esetére. A Sky Newsközölte, a W2eu csoport So-

ros Nyílt Társadalom Alapít-ványához tartozik.Ami legutóbb a migrán-sokhoz Tamás Gáspár Miklósszerint semmilyen kapcso-lattal nem rendelkező Sorostérte, az a radikálisan jobbol-dali olasz Forza Nuova pártfeljelentése. Azért javasoltavizsgálat és bírósági eljárásindítását Soros ellen, mert,mint azt Roberto Fiore, a For-za Nuova elnöke elmondta,szerintük Soros Nyílt Társa-dalom Alapítványa több mil-lió euróval támogatja azonnem kormányzati szerveze-teket, amelyek gyakran anemzetközi maffiával karölt-ve szedik fel az illegális mig-ránsokat, hogy szicíliai kikö-tőkbe vigyék őket, amelyekszámukra Európa kapuját je-lentik.De ennek előtte is, még-pedig idén, február elejénnem egy portál ismertette –így a független DisobedientMedia, saját oknyomozásáratámaszkodva –, hogy Sorosszámos „migránsmentő” ha-jót működtető szervezetettámogat, azaz olyan hajókat,amelyek illegálisan szállíta-nak migránsokat Olaszor-szágba. A támogatott szer-vezetek között van (többekközött): a Migrant OffshoreAid Station (MOAS), a JugendRettet, a Stichting Bootvluch-teling, a Médecins Sans Fron-tieres, a Save the Children, aProactiva Open Arms, a Sea-Watch, a Sea-Eye és a LifeBoat.És azt is kiderítette, hogya MOAS egyik nagy támoga-tója az avaaz.org, mely fél-millió dollárt juttatott az előb-bi szervezet „kereső és mentőtevékenységeire”. Ezt az ava-az.org-ot pedig a Moveon.orgalapította, azaz – ismét tel-jesen véletlen egybeesés –egy Soros tulajdonában lévőszervezet. Az avaaz.org pediga Moveon.org európai szer-vezete. Szinte ijesztő elképzelni,hogy mit írnának egy jobb-oldali magyar politikusról akülföldi lapok is, ha csupánannyi köze lenne bármelynegatív izmushoz, mint So-rosnak a migránsokhoz.
Lovas István

Nyakig a migránscsempészetben

Tamás Gáspár Miklós
filozófus, publicista
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Marosvásárhelyen egyre elterjedtebbek a magán tes-
tépítő- és fitnesz-termek, ahol a súlyzókat és a külön-
böző erőgépeket igénybe véve, főleg a fiatalabb
korosztály képviselői edzenek, gyúrnak az irigylésre
méltó testalkat megszerzése reményében. Azt viszont kevesen tud-ják, hogy a minap városunk-ban egy sportszerető, kifo-gástalan testalkatú amazon,egy zseniális funkcionálissporteszközt honosított meg(és egyben az elsők köztvan Romániában), amelyhasználata során mindenkorosztály képviselői vi-szonylag rövid időn belülválnak meg a fölösleges ki-lóktól, ugyanakkor fittek,karcsúak és izmosak lesz-nek. Erről a csodaeszközrőlés ennek használatáról –amely külföldön már igenelterjedt – beszélgettem amarosvásárhelyi MihaelaPádárral, aki a Gymstick Elleklubot működteti, és amely-nek egyre több a hódolójahelyi szinten.
Egyszerű és 
nagyszerű a gymstick

– Ella, egy hazánkban szin-
te egyedülálló sporteszközt
honosított meg Vásárhelyen,
amelynek használatával az
edzésprogramok a legkivá-
lóbb állóképesség fejlesztést
eredményezik. Mit kell tudni
a gymstickről?– A gymstick tulajdon-képpen egy kényelmes szi-vacsmarkolattal ellátottüvegszálas rúd, amelynekkét végére egy-egy gumikö-telet erősítettek. Az edzéseksorán a sportoló két kezébentartja a rudat, akár egy két-kezes kézi súlyzót, a két gu-mikötelet pedig egy-egy

pánttal a lábfejükre rögzítik,így különböző gyakorlatokatvégeznek a test izmainakformálásaként a zene kísé-retében.A súlyzó személy azonnalérzi, hogy az egész teste,szinte minden egyes izmatónusba kerül, így az állandókontroll, korrekciós és sta-bilizáló hatásnak köszönhe-tően érzik a gymstick kü-lönlegesen komplex edzés-hatásait, amelyek olyan ed-zéseffektet eredményeznek,amely egy átlagos súlyzósedzéssel nem érhető el ésgyakorlatilag nulla a sérü-lésveszély.
– Vannak-e erősségi foko-

zatok a gymstickben?– Igen, a gymstick öt kü-lönböző fokozatban kapha-tó:  a zöld (1-10 kg), amitidősebbek, kevésbé edzettvendégek vesznek igénybe;a kék (1-15 kg), ezt a foko-zatot átlagosan edzett höl-gyek és férfiak használják;a fekete (1-20 kg), amit anagyon edzett hölgyek ésférfiak vesznek igénybe; azezüst (1-25 kg) és az arany(1-30 kg), amely fokozatokata személyes edzéshez ajánl-juk a férfiak számára. 
Varázsrúd, vagy komplex
képességfejlesztés? 

– Milyen izomcsoportokat
mozgat meg a gymstick?– Egyedülálló módon sok-oldalú képességfejlesztést

tesz lehetővé. Erő-, illetveállóképesség-fejlesztés,izomtónus-fokozás, ízületés gerincstabilizálás, egyen-súly-és koordinációfejlesztésjön létre a sportolóknál min-den egyes edzésen, hiszena test valamennyi izomcso-portja gyorsan és látványo-san reagál. Az izmaik tónusarohamosan javulni fog, amiaz egész megjelenésüketenergikussá és esztétikussáváltoztatja már néhány hétalatt.A gymstick edzések min-den egyes gyakorlatával erő-södik a gerinc és az ízületekstabilizálásban működőizomcsoportok.  Az edzéseksorán azoknak, akiknekgyakran fáj a háta vagy adereka, a panaszok csökkenifognak, idővel pedig teljesenmeg is szűnhetnek.
Karcsúsodó 
vonalak, 
fejlődő állóképesség

– Gondolom, hogy sok
olyan személy is használja
ezt a „csodabotot”, aki meg
szeretne szabadulni a fölös-
leges kilóktól... – A gymstick az egész tes-tet feszessé, tónusossá for-málja, a testtartás látványo-san javul és a zsírszövetekgyorsan leégnek, így a testlátványosan karcsúbbá válik. 

– Az állóképesség javítá-
sához is besegít?– A gymstick edzésprog-ramok a legkiválóbb álló-képesség-fejlesztő edzések.A komplex terhelési formákoptimális igénybevételt je-lentenek a szív és keringésirendszerünknek, így látvá-

nyosan javul az állóképes-ségünk. Nem véletlenül al-kalmazzák a skandináv or-szágokban a jégkorong-együttesek alapozó edzése-iben. A komplex edzésterhelé-sek a szervezetünk energia-szintjének gyors és stabilnövekedését eredményezik,aminek köszönhetően jobberedményeket érünk el amunkánkban, az iskolai fel-adataink vagy egyéb sport-tevékenységeink során.
A gymstick titka: 
akarat és munka ötvözve

– Az egyik közösségi hálón
rögzített fotókat elnézve a
gymstick edzésmódszerek vi-
szonylag rövid időn belül po-
zitív eredményeket eredmé-
nyeznek. Önnek erről mi a
véleménye?– Valóban minden térenkiválóak az eredmények, hi-szen hetente észrevehető aváltozás, ezért is meremajánlani mindenkinek. Sokolyan személy lépett be aterembe, akik szégyelltéktestalkatukat, de változástakartak, így az akarat és aközös munka eredménye-ként fittebbek, karcsúbbak,egészségesebbek lettek,ugyanakkor a rendszeresgymstick-edzések hatásárafeszes, tónusos, szépen de-finiált izomzatra, ragyogókisugárzásra és átlagon felülivitalitásra tettek szert. Tudnikell, hogy a gymsticket neműzik versenyszerűen, ez tu-lajdonképpen egyszerű éshatékony edzésmódszer.

Czimbalmos 
Ferenc Attila

A 35 éves Mihaela
Pádár ,gyerekkorában
kézilabdázott Maros-
vásárhelyen, aztán if-
júként az angliai tar-
tózkodása során is-
merte meg és próbálta
ki a gymsticket, majd
Magyarországon sa-
játította el a nálunk
még gyerekcipőben
járó, de már nagy te-
ret hódító edzésforma
alapjait, aztán váro-
sunkban egyedülálló-
ként honosította meg
az edzésmódszereket.
A klub színeiben min-
den korosztály képvi-
selői űzik ezt a fitnesz-
formát, a legidősebb
sportoló 65 éves.

Pádár egyesülete a
Gymstick Ella (2015
novemberében ala-
kult, jelenleg csak
Csíkszeredában, Bu-
zăuban és Bukarest-
ben létezik hasonló
klub) egyelőre még
nem rendelkezik saját
teremmel, de kezdők-
nek és haladóknak az
általa kiírt és lebo-
nyolított edzéseket a
Marosvásárhelyi Av-
ram Iancu Iskolaköz-
pont tornatermében
tartja minden nap dél-
után. 

Hódít a gymstick Marosvásárhelyen
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Sikeres atléták a vásárhelyi veteránok
Böjte Attila a 100 és 200méter síkfutásban, hármas-ugrásban és távolugrásbannyert aranyérmet, BarabásiRozália 80 méteres gátfu-tásban lett első és 100 és200 méter síkfutásban má-sodik, míg Fülöp Csaba kétezüst- és egy bronzérmetnyert el a dobópróbákban,azaz súlylökésben, gerely-hajításban és diszkoszve-tésben, végül Csizmadi Mi-hály Zsolt az 5000 és 10000 méter síkfutás után

léphetett fel a dobogó má-sodik fokára.A fővárosi országos ver-seny előtt Barabási és Fü-löp Budapesten vett részt aMagyar Atlétika Szövetségáltal június 24-re kihirde-tett Senior Országos Atlé-tika Bajnokságon, amelyrendezvényre 35 évnél idő-sebb sportolók indulhattakkülönböző korosztályok-ban az Ikarusz pályán, de aversenyszámokon többekközt szlovák, osztrák és lu-xemburgi atléták is verse-nyeztek.Barabási Rozália a 80 mé-teres gátfutásban arany-, 100méter síkfutásban bronzér-met szerzett, míg FülöpCsaba súlylökésben harma-dik helyezést ért el. Mint Barabási a Köz-pontnak elmondta, a Ma-gyar Atlétikaszövetség el-nökének, Sátor Lászlónakmeghívására érkeztek Bu-dapestre, ahol nagyszerűfogadtatásban volt részük. 
C.F.A.

Újabb sikereket értek el a marosvásárhelyi veterán
atléták a július 1-2-a között Bukarestben megrende-
zett román senior atlétika bajnokságon, amely ren-
dezvényre a helyi Iolanda Balaș-Sötér sportpályán
került sor. 

Barabási a dobogó  legfelső fokánFülöp Csaba
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5 TIPP arra, hogyan spóroljunk a nyaraláson
Felejtsük el a főszezontA legtöbben június és au-gusztus között, tehát az is-kolaszünet alatt tudnak el-utazni, nem csoda, hogy akülönböző szállásadó helyekés az utazási irodák is erreaz időszakra teszik a fősze-zont. Ha viszont spórolni sze-retnénk, érdemes a szezononkívüli nyaralást kilátásba he-lyezni. Szeptember első felé-ben a mediterrán országok-ban még remek idő van, stran-dolni is lehet, a tömeg viszontjóval kisebb és az árak is ala-csonyabbak. Ha pedig nemragaszkodunk a tengerpart-hoz, akkor a „nyaralást” akároktóberre is időzíthetjük.

Folyamatosan 
figyeljük az akciókatAkár külföldi, akár belföldiutazást tervezünk, nemcsakaz utazási irodák hírleveleireérdemes feliratkoznunk, ha-nem kellő gyakorisággalajánlott figyelnünk a kupo-nos oldalakat is, ahol nagyonkedvező ajánlatokra lelhe-tünk. A részletes kutatómun-ka aranyat érhet, sokat spó-rolhatunk az üdülésen, haelőtte jól utánajárunk annak,hol olcsóbb a kínálat – főlegúgy, hogy az egyes utazásiirodák ajánlata között akártöbb tízezer forintos eltéréslehet ugyanarra a desztiná-cióra.

Előnyben 
az apartmanokAz apartmanokban, kia-dó lakásokban mindig ol-csóbban lehet egy főre szál-lást foglalni, mint a hote-lekben. Persze ilyen ese-tekben magunknak kellmajd biztosítani az étke-zéseket, a jó hír azonban,hogy ezzel is sokat csök-kenthetünk a nyaralási költ-ségvetésen. Sőt, azzal is fa-raghatunk a kiadásainkon,ha nem a belvárosba, ha-nem a külvárosba foglalunkszállást. Ilyen esetben aján-lott olyan helyre, ami jóközlekedési hálózattal vana központhoz kötve.

ÁLLATIRA szerelmes... 

Akárcsak az embernél, azudvarlás a legtöbb állatfajnális az egyik legstrapásabbidőszak, különösen a hímekszámára. Az imádott nősté-nyért a csillagokat is lehoz-nák, de úgy tűnik, a győztesstratégiára bizony a vadon-ban sincs pontos recept. Aparadicsommadár példáuljól tudja, hogy az igényesmegjelenés bár fél siker,pompázatos kinézetével ésékes farktollaival hiába cso-dálatos jelenség, a külső mégnem elég a hódításhoz, ezérta kiszemelt figyelmét őrü-letes flamenco táncot járvaigyekszik felkelteni.A krokodil, kinézetéhezméltón, inkább laza rocksz-tárként csábít, de hamarmegvillantja, hogy a keménykülső gyengéd belsőt takar.A kiválasztottat először csaktávolról figyeli, körbeúsz-kálja, majd bátran a tettekmezejére lép, és dögönyözni,masszírozni kezdi a leendőkedves fáradt hátát. Pezs-gőfürdőt rögtönöz, buboré-kokat fúj köré, miközben fi-noman duruzsol, morogmellette, egy ilyen kényez-tető randi pedig kit ne vennele a lábáról. Persze a félén-kebb fajoknak is van esélye

a szerelemre – a szamár-pingvinek látványos mutat-ványok helyett hosszas ke-resgélés után kiválasztottajándékkal, egy sima, fényeskaviccsal járulnak a hölgyekelé. Második esély sajnosnincs, de amennyiben meg-felelőnek ítéltetik a szuvenír,amely a majdani fészekalapja lesz, kezdődhet is aboldog közös élet.
Hódítani akarokA kezdeti lángolást perszenem könnyű fenntartani, tu-datosan dolgozni kell rajta,amit az állatvilág család-centrikusabb, társaságked-velő fajai is jól tudnak. Azintimitásért az elefántok apárválasztás után egyhetesnászútra vonulnak, de ké-sőbb is gyakori köztük azérintés, sokszor kényeztetikegymást az ormányukkal –finoman simogatják, dédel-getik a társuk fejét, hátát,vagy csak egyszerűen össze-fűzik összetartozásuk jeléül.A tengeri vidrák élete pedigmég az elefántokénál is job-ban összefonódik a nagy Őfelbukkanásával. El semmozdulnak egymás mellől,együtt esznek, alszanak,

úszás közben még egymásmancsát is megfogják, ne-hogy elsodródjanak.Az apró csikóhalaktól isvan mit tanulni, kapcsola-tukat folyamatos udvarlássalerősítik. Az ő esetükben kis-sé fura a helyzet, mivel ahím egyed hordja és költiki az utódokat, ám a nőstényilyenkor szemrebbenés nél-kül átveszi a főszerepet –várandós párját gyakranmeglátogatja, sőt, az ikrákkalteli „pocakot” is alátámasztjanéha, hogy könnyebb legyentartani a súlyt.A hosszú távú bensőségeshangulat fenntartásánakmesterei azonban egyértel-műen a bonobó majmok. Azemberhez hasonlóan nem-csak utódlás, hanem a pusz-ta élvezet és a társas kötelékerősítése céljából is hódol-nak a testi örömöknek, még-

hozzá gyakran nagyon intimmódon, szemtől szemben.
Örökké együttKönnyű nekik, mondhat-nánk, az utódnemzésig vi-szonylag könnyű eljutni, rá-adásul addig elég örömteliaz út, aztán mehet, ki merrelát. Pedig nagyon sok állatfajválaszt egyetlen társat magamellé egész életére. Az af-rikai törpepapagájokat (lo-

vebird) egyenesen a hűségmintaképének tekintik,ezért friss házasokat is gyak-ran ajándékoznak meg ilyenmadárpárral, hogy mindigemlékezzenek esküjükre. Akis színes szerelmespárszinte mindig együtt van avadonban is, kötődésüketegymás tisztogatásával, tol-lászkodással erősítik, sok-szor látni őket szorosan ösz-szebújva.
Timár Tímea

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az ember az egyet-
len olyan lény a Földön, amelynek életében szerepet ját-
szik a szerelem. Pedig nincs ez másképp az állatvilágban
sem. Sőt, még az is kiderült, hogy érdemes ellesni tőlük
pár trükköt. A párválasztási ceremóniák lényege az ál-
latvilágban természetesen általában ugyanaz: biztosí-
tani a faj fennmaradását. Lássuk a legnagyobb
hódolókat, hogyan áldoznak a romantika oltárán. 

Tudni kell, mikor 
vásároljuk meg 
a repülőjegyetAz időzítés mindennélfontosabb, főleg ami a re-pülőjegyek megvásárlásátilleti. Ha egy távolabbi or-szágba tervezzük a nyara-lásunkat, akkor türelemmelrengeteget tudunk spórolni.A légitársaságok általábana nap bizonyos pontjain sza-badítanak fel járatokat és azárak ritmusa is ehhez képestingadozik – így érdemes egynap többször is ellenőriz-nünk az ajánlatokat. De szak-

értők szerint például a le-goptimálisabb és legolcsóbb,ha 54 nappal az utazás előttvesszük meg a jegyet.
Gyerekek előnybenSok helyen adnak ked-vezményt a gyerekeknek,ennek minden esetben ér-demes utánajárni. A legki-sebbeknek általában ingye-nes szokott lenni a szállás,a nagyobb csemetékért márfelárat kell fizetni – ám azsem mindegy, hogy mennyit.

forrás: Nők Lapja

Mindenkinek szüksége van nyaralásra, ám annak mennyiségének és minőségének
gyakran a pénztárcánk szab határt. Abban mindannyian egyetértünk, hogy nem
járja, ha egész évben a vakáció miatt szűkölködünk, épp ezért szedtünk most
össze nektek költséghatékony tippeket, amikkel akár tízezreket is spórolhatnak
az üdülésen.


