
vajúdtak a hegyek... A címbéli, emlékezetem szerint Horatiustólszármazó idézettel azt próbálom érzékeltetni,milyen eredménnyel járt az RMDSZ marosvá-sárhelyi szervezetében jó másfél éve lezajlottviharos, sértésekkel és sértődésekkel, valamint„járulékos veszteségekkel” tarkított belső ha-talmi harc. Az „események” levezénylője –mondhatnám: manipulátora –, legfőbb irányí-tója a városi elnöki tisztségben viszonylag új,a törvényhozói jelöltlista befutó helyeiért foly-tatott szemet szemért, fogat fogért küzdelembengyőztes Vass Levente volt. 

az egykori kisváros 
meghatározó építménye   A mai Székelyudvarhely területén legkorábbana római időkben épült erődítmény a határvé-delem céljából. Az udvarhelyi castrum a II.század vége felé épült, őrizetét a germánokbólálló Cohors I. Ubiorum és Cohors IV. Britanicanéhány centuriája látta el. 
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„a félelmet a 
barátommá tettem”   Bogya Zoltán erdélyi hegyifutó több mint egy évetette meg a Mária-utat, azaz Csíksomlyótól a Mar-gitszigetig kerékpározott és szaladt. Mint mondja:utazni, túrázni jó, de úgy haladni az úton, hogytudod, minden pillanatban feladatot teljesítesz,üzenetet viszel valahova, kimondottan varázslatos. 
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Mesés gyermekkor A mese az elsőolyan szellemi,morális, lélektaniiránytű a gyerekéletében, ami se-gít eligazodnia avilágban, s nem-csak képzelőere-jét élénkíti, szó-kincsét színesíti,hanem olyan életbátorsággal, reménnyel ismegtölti „batyuját”, amit „hamuba sült pogá-csaként”vihet magával az életútra. Ezt valljaDr. Kádár Annamária pszichológus, aki A nép-mese szerepe az érzelmi intelligencia fejlesz-tésében címmel tartott előadást vasárnap, ok-tóber 1-jén, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-házban. 

Új sorozat, XI. évfolyam // 40. szám  // okóber 5–11. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

tornaóra elméletben.
Hasznos-e az ötödikesek
testneveléstankönyve? Az idei tanévtől kezdődően, a most ötödikosztályt kezdő tanulóknak testnevelési tan-könyvük van. Ezzel kapcsolatosan több Marosmegyei testnevelőtanár véleményét kértük ki.
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„Gárdonyi Géza istenes ember volt!”
Interjú 

Keller Péterrel, 
GárdonyI Géza 
dédunoKájával

Múlt pénteken 
Keller Péter, Gárdonyi

Géza író dédunokája
tartott előadást a ma-

rosvásárhelyi Bolyai
Farkas elméleti lí-

ceum dísztermében,
eleget téve Szilágyi Mi-
hály zenetanár meghí-

vásának. az előadó
beszélt a dédnagyap-

járól szóló 
az élő Gárdonyi-arc

című könyvéről, a 
reformáció 500 éves
évfordulója kapcsán

Gárdonyi Isten rabjai
című művéről, októ-
ber 6-a kapcsán be-

mutatta ükapja,
ziegler Sándor forra-
dalmi tevékenységét,

majd a nagy magyar
író erdélyi kapcsola-

tait és zenei alkotásait
ismertette.
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KoS: A héten leveheti a lábáról egy kisebb be-tegség. Főleg azért, mert túlhajtotta magát, ésnem figyelt oda teste jelzéseire. Ám ezzel a kisbetegeskedéssel és fizikai kellemetlenséggel aztüzeni önnek a teste, hogy nem használhatja ki avégletekig. 
BIKa: Több időt kellene szánnia az önfejlesz-tésre és nem csak szellemi szinten, hanem kép-zettségileg is. Ami a szellemi részt illeti, ezekbena napokban olyan spirituális irányzatokra lelhet,amelyekben nem csak a hitét lelheti meg, deamik jótékonyan befolyásolnák az egész életét.
IKreK: Olyat mondhat egy vagy akár több ba-rátja, ami nagyon is szíven üti, és főleg azért,mert tudja, hogy igaz. Ám az nem megoldás, hadacból összeveszik az illetővel, és inkább szóbasem áll vele.
ráK: Nagy tervei vannak a jövőjével kapcso-latban, és ez rendben is van. Jó, hogy képes re-ménnyel és bizakodva tekinteni előre. Merjenis álmodozni a vágyott jövőről. Ugyanakkor igye-kezzen mindezt kiegyensúlyozottan tenni.
oroSzlán: A szülő Oroszlánok előtt keményhét áll, mert kisebb nehézségeik adódhatnakgyermekükkel, és el fog kelleni a türelmük és akitartásuk hozzá. Próbálják szem előtt tartaniazt a tényt, hogy nem mindenre megoldás a szi-gor vagy a büntetés. 
SzŰz: Nyilvánvalóan szüksége lesz egy barát-jának a segítségre. Ne fordítson neki hátat, ami-kor önhöz fordul. Bár az sem száz százalék, hogyez bekövetkezik, de akkor is legyen szeme ész-revenni, hogy a barátjának szüksége van önre.
MérleG: Kisebb utazási lehetőség nyílhat megön előtt. Érdemes lenne élnie vele, még akkoris, ha egy távoli rokonlátogatásról vagy vidékipihenésről van szó, esetleg egy barátja ajánl felönnek pár kellemes napot. SKORPIÓ: Mostanában önre nem jellemző mó-don, de erőt vehet magán a szomorúság és arosszkedv. Pedig igazán nem az a depressziósfajta és mégis sikerül a héten megzuhannia.
nyIlaS: Manapság rendkívül sokat jelent ön-nek mások szeretete és elismerése, amivel nincsis semmi baj. De ne ez határozza meg mindenlépését, és tegyen meg azért dolgokat, hogy eze-ket elérje. 
BaK: A héten központi szerepet fog élvezni arokonsága vagy legalábbis egy rokona. Talán se-gítségre szorul, vagy az egészségi állapota miattkerül középpontba. Fontos, hogy ön helyt álljon,hogy az illető érezze, lehet önre számítani.
vÍzÖntŐ: Ha azon kapná a gyermekét, hogyhazudott önnek, vagy olyat tett, amire ön nemadott engedélyt, jusson eszébe, hogy ön is voltgyermek. Annyira szidja meg, amennyire szük-séges, de ha a jövőre nézve igazán ki szeretnevele jönni, akkor meg kell találniuk a közös ne-vezőt.
HalaK: Hirtelen megvilágosodik, és elönti öntaz elhivatottság érzete. Rátalál az útjára és tudja,mit kell tennie vagy legalábbis milyen úton kellelindulnia. Elsőre talán félelmetes lehet és elbi-zonytalanodhat, hogy vajon jól dönt-e, de ha ki-csit hisz benne, akkor érdemes lenne megpró-bálnia.
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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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XXvII. nemzetközi zenei
fesztivál – fesztiválnyitó
hangversenyA Constantin Silvestri em-lékére szervezett XXVII.nemzetközi zenei fesztiválnyitóhangversenyére októ-ber 5- én, csütörtökön este7 órakor kerül sor a maros-vásárhelyi Kultúrpalotanagytermében. VezényelFranz Lamprecht németor-szági karmester, orgonánjátszik Teleki Miklós ma-gyarországi művész, közre-működik a MarosvásárhelyiÁllami Filharmónia vegyeskara és szimfonikus zene-kara. Műsoron: Smetana-,Rheinberger-, Wagner-, Boc-cherini-, Arditi-, M. Widor-,Strauss-, Waldteufel-, Man-cini-, Verdi-művek. A kon-certre az 1-es számú bérle-tek érvényesek.
Puccini operája a várban Giacomo Puccini Toscacímű operájának előadásáravárják a marosvásárhelyinagyérdeműt október 8-án,vasárnap 18.30-kor a várba.A fellépők között Ausztriá-ból, Mexikóból, Oroszország-ból, Olaszországból érkezőművészek is vannak, közre-működik a bákói Mihail JoraFilharmónia és a Marosvá-sárhelyi Állami Filharmónia.Az eseményre a Marosvá-sárhelyi Polgármesteri Hi-vatal szervezésében, a Mű-vészeti Egyetem támogatá-sával kerül sor.
az üvegfalon innen és túl Marosvásárhelyre látogatBéres Mária anyaországigyógypedagógus, aki el-mondja, hogy mi a BMM-módszer; hogyan, mire ala-pozva dolgozta ki szakmailagis elismert módszerét. Utakatés lehetőségeket villant fela másként, máshogyan tel-

jesítő gyermekek fejleszté-sében. Az előadás az autiz-musról, másságról, nevelhe-tőségről szól pedagógusok-nak, szülőknek egyaránt.Helyszín: Fecske óvoda, Kö-vesdomb (Ion Buteanu utca18. sz.). Időpont: október 5.,17 óra. Jelentkezni KocsisLívia vagy Imre Tekla Face-book-oldalán, üzenetben.
élelmiszeripari 
termékek vására Romániában első alkalom-mal ünneplik meg október10-én a hazai élelmiszeriparitermékek napját. Ez alka-lomból a Mezőgazdasági ésVidékfejlesztési Minisztériumés a Maros Megyei Mező-gazdasági Igazgatóság szer-vezésében, a Maros MegyeiPrefektúra, a Maros MegyeiTanács és a MarosvásárhelyiPolgármesteri Hivatal együtt-működésével kedden délelőtt10 órakor élelmiszeriparitermékek vására nyílik a me-gyeszékhelyen, a Rózsák te-rén.
deus Providebit. refor-
máció a 16. századbanEzzel a címmel nyílt mega marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtárnak a refor-máció 500. évfordulójánaktiszteletére rendezett kiál-lítása. A tárlat a főbb pro-testáns irányzatok kialaku-lását és kezdeteit mutatjabe. A legfontosabb európaiés erdélyi reformátor sze-mélyiségek műveinek kora-beli kiadásai mellett egy ere-deti Melanchthon-kézirat islátható.
Fotókiállítás MalkotchrólVajda Ferenc Attilának adobrudzsai Malkotchban ké-szített fotóiból nyílt érdekeskiállítás Marosvásárhelyen,a Bernády Házban.  

a Carpart 
csoport kiállításaA Romániai Képzőművé-szek Szövetségének maros-vásárhelyi, George Enescuutca 2. szám alatti galériá-jában megnyílt a CarpArtcsoport La Locura – Barbariacímű vizuális művészeti ki-állítása. A tárlaton festmé-nyek, szobrok, fényképek,grafikák és videóprojekciókis láthatók
Bálint zsigmond 
kiállítása Bálint Zsigmond fotómű-vész Emberközelben címűkiállításának megnyitójára,valamint az ebből az alka-lomból megjelenő album be-mutatójára kerül sor október6-án, pénteken 18 órakor aBernády Ház földszinti ki-állítótermében. A kiállítástmegnyitja és az albumot be-mutatja Nagy Miklós Kundművészeti író. 
játszd újra, Győző!
– ünnepi Hahota-kabaré A maros-vásárhelyi Hahota Színtár-sulat Puskás Győző 50. szü-letésnapja tiszteletére össze-állított ünnepi kabaréválo-gatásának bemutatójára ok-tóber 15-én, vasárnap este7 órától kerül sor a MarosMűvészegyüttes előadóter-mében. További marosvá-sárhelyi előadások: október22-én, vasárnap, november4-én, szombaton és 5-én, va-sárnap este 7 órától. Jegyekelővételben a Maros Mű-vészegyüttes és a Kultúrpa-lota jegypénztárában kap-hatók. Fellépnek: PuskásGyőző, Székely M. Éva, Ke-lemen Barna, Cseke Péter,Gönczy Katalin és SzőllösiP. Szilárd. Énekel: Bodoni Il-dikó. Rendező: Kovács Le-vente.

KÁR KIHAGYNI 



A címbéli, emlékezetemszerint Horatiustól szár-mazó idézettel azt pró-bálom érzékeltetni, mi-lyen eredménnyel jártaz RMDSZ marosvásár-helyi szervezetében jómásfél éve lezajlott viha-ros, sértésekkel és sértődé-sekkel, valamint „járulé-kos veszteségekkel” tar-kított belső hatalmi harc. Az „események” levezénylője– mondhatnám: manipulátora –, legfőbb irányítója avárosi elnöki tisztségben viszonylag új, a törvényhozóijelöltlista befutó helyeiért folytatott szemet szemért,fogat fogért küzdelemben győztes Vass Levente volt. Az új elnöktől az RMDSZ mellett még kitartó keveseka városi szervezet megújulását, vagy legalább némiarra utaló változást reméltek. Szépen hangzó ígére-tekben, optimista kijelentésekben nem is volt hiány.Hogy az ígéretek és a tettek között áthidalhatatlan aszakadék, arra a városi önkormányzati képviselője-lölt-lista összeállításának módja utalt elsőként. Azótavilágossá vált, ilyen erőtlen, szándékok és képességekterén ennyire gyengén eleresztett társaságra, mint amostani, még nem volt példa az utóbbi huszonnyolcesztendőben. A helyhatósági választások után mégarról beszéltek, hogy eljött a karakteres ellenzékiségideje, most aztán felveszik a kesztyűt Floreával, megmindenkivel szemben. Azért nem jelöltek senkit az al-polgármesteri tisztségre sem, hogy ne kösse semmi a„szövetség” kezét a Florea-ellenes harcban. Amelynekvégső célja a jelenlegi városvezetés leváltása. Nos, ehhez képes a nyárra gyökeresen megváltozotta helyzet, hisz váratlanul székbe ültették MakkaiGergelyt. Valószínűleg a nyugdíjas meteorológusban,egykori parlamenti képviselőben látják a jövő remény-ségét, aki visszaszerzi majd a polgármesteri széket.Mert mire jó az alpolgármesteri tisztséggel járó köz-szereplési lehetőség, ha nem arra, hogy a jövő polgár-mesterjelöltjét felépítsék? Ugyanakkor meg úgy érté-kelték, hogy a vásárhelyi magyarság szempontjábólhasznosabb lehet a PSD-s Sergiu Papuc, mint a POL je-löltje, Györfi Júlia, azaz egy román alpolgármester,mint egy magyar. Elmondható, a városi szervezet a Vass-korszakbansem teljesített elfogadhatóan. Hogy egyetlen példátemlítsek: nem foglalt határozottan állást, inkább gyávánsunyított a római katolikus iskola körüli botránybanis, pedig megvan abban bőven a maga sara, hogyzátonyra futott az iskolaalapítás. A felelősök megne-vezésének, esetleg a személyi konzekvenciák levoná-sának elmaradásáról nem is szólva. A másik ügy a dél-koreai kiruccanás, amelyre VassLevente minden figyelmeztetése ellenére, MakkaiGergely mégiscsak elutazott. Mit mondjak, kíváncsianvárom a beszámolót, amelyben bebizonyítja majd,mennyi hasznot hozott a városnak a „vállalkozás”.Számszerűsítve, ahogyan az utazást ellenző városielnök, Makkai főnöke korábban azt megkövetelte. Ezek után érthető, hogy az RMDSZ nem népszerűmanapság. Olyannyira nem, hogy a városi szervezetvezető tisztségeire lasszóval fogják az embereket: akét alelnöki tisztségre mindössze ketten jelentkeztek.El is nyerték a megpályázott pozíciót. Nyílván a magukés az RMDSZ dicsőségére. Hogyan is szól a címbéliidézet? „Vajúdtak a hegyek, és egeret szültek, kicsike ege-ret, nagyon kicsikét”.
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Szentgyörgyi László

Vajúdtak a hegyek... Bogya zoltán erdélyi hegyifutó több mint egy éve tette meg a Mária-utat, azaz
Csíksomlyótól a Margitszigetig kerékpározott és szaladt. Mint mondja: utazni,
túrázni jó, de úgy haladni az úton, hogy tudod, minden pillanatban feladatot tel-
jesítesz, üzenetet viszel valahova, kimondottan varázslatos. Megtenni az első lé-
pést, hátrahagyni a félelmet, bizonytalanságot, kényelmet és lustaságot, ez az
igazi kaland. Bogya zoltán nemrég Marosvásárhelyen járt, mesélt élményeiről,
a választott életformájáról, de következő úticéljairól is kérdeztük. „Kolozsvár kertvárosábanszülettem, ahol természetesvolt a mindennapi testmoz-gás, de a sportot igazán aziskolában szerettem meg.Számomra a szabadban vég-zett tevékenységek voltak alegvonzóbbak: megtanultambiciklizni, sízni, elkezdtemtúrázni” – mesél a kezdetek-ről. Aztán egyetemista korá-ban bekerült a KolozsváriEgyetemi Hegymászó Klubba,ahol versenysportként űztea szikla- és a hegymászást,de akkor már tudta, hogy asport mindig élete részét ké-pezi majd. Aztán amikor mér-nökként dolgozott, a gyársportklubjában hegymászószakosztályt alapítottak,amellyel részt vettek az or-szágos sportmászó bajnok-ságon. A kondi fenntartásá-hoz rendszeresen edzeni kel-lett, és sok időt töltött a he-gyen, de főleg sziklán, jégen. 
„50 évesen új 
életet kezdtem”Mint mondja, amikor meg-születettek a gyerekei, a fe-leségével és a kicsikkel más-képp kezdtek a hegyekbe jár-ni, kevésbé sportos aktivitá-sokra tért át.  Aztán a 90-esévekbeli rendszerváltás utána karrierépítés, az üzleti életfogta meg, így a testmozgásrakevés idő és érdeklődés ma-radt. Ezt követően súlyosegészségi problémái adódtak,emiatt életmódot kellett vál-toztatnia. „Akkor a nagyobbikfiam már komolyan sportolt,ő csábított vissza a tájfutásba.Később a kisebbik fiam isugyanazt a sportágat kezdteel, és fontos lett számomra,hogy együtt töltsünk el időt,így évekig űztem ezt kezdőszinten. 2009-ben döntöttemel, hogy komolyabban akarokfoglalkozni a hegyifutással.Különösebb felkészülés nél-kül lefutottam a Királykő Ma-ratont, ami akkoriban a leg-nehezebb hazai verseny volt,de akkor teljesen magávalragadott ez a tevékenység”– részletezte Bogya.Blogján úgy írta, 50 évesenúj életet kezdett. Arról kér-deztük, hogy miben állt ez aváltozás. „Az ember életébenfontos a változás. Jómagammindig figyeltem a jeleket,és kerestem azokat az utakat,

amelyek leginkább illenek azegyéniségemhez. Az 50-hezközeledve épp lefele tartotta főaktivitásom pályája, ígynyilvánvaló volt a váltás szük-ségessége. Nem szeretek kislépésekben haladni, a váltástis radikálisan tettem meg.Mára megtaláltam az egyen-súlyt: az üzleti tevékenysé-gem is a sporthoz kapcsoló-dik” – magyarázza.
erőss zsolt 
emlékére indult el Már több mint egy éve tet-te meg a Mária-utat, kíván-csiak voltunk, hogy mi kész-tette a fizikai mellett nagyonislelki utazásra. „Különlegeshelyeket kerestem, és zarán-doklatokról olvastam, vonzottezek lelkisége. A Mária-utatott találtam meg, ahol eddigis sokat jártam: egy jel átér-tékelte számomra azt az er-dőt, ahol gyerekkorom ótakirándulok, biciklizek, futok.Az első alkalommal ErőssZsolt emlékére indultunk ela Mária-úton. Azon öt nap,ami alatt Kolozsvárról elju-tottunk futva Csíkszeredáig,meghatározó élmény volt. Akövetkező többi pedig a ki-teljesedésé” – mesélte.
„Mindig az épp 
aktuális lépésre 
kell összpontosítani”Ami az út előtti tervezéstilleti, Bogya szerint valameny-nyire jó előre gondolkozni,de tudni kell értelmezni azo-kat a jeleket, amelyek majdabban a pillanatban jelennekmeg, amikor irányt kell vál-tani. El kell hinni, hogy azelőttünk levő út pont oda ve-zet, ahova el kell jutnunk.„Személyiségemből fakadóan

mindig a jelenben élek, ésarra koncentrálok, azaz úgygondolom, hogy akár egy mé-tert, akár ezer kilométert te-szünk meg, mindig az éppaktuális lépésre kell össze-pontosítani” – így a hitvallása. Kérdésünkre, hogy nemvolt-e félelemérzete az úton,Bogya Zoltánt elmondásaszerint a félelem éberré teszi.„Már kezdő hegymászó ko-romban megtanultam, hogybarátommá, segítőmmé te-gyem, ne akadályoztatómmá.Inkább számos érdekes, iz-galmas dolgot tapasztaltamaz út során, például hatalmasélmény ismeretlen tájon, ide-gen emberrel találkozni, ésúgy elbeszélgetni vele, minthamindenkortól ismernénkegymást. Hogy akkor jelenikmeg a forrás, kút, vagy kocs-ma, amikor a szomjúság márelviselhetetlenül gyötör. Dea legnagyobb élmény, hogyezt a belső békét át tudtamadni azon az emberek szá-mára, akikkel találkoztam” –meséli.Következő úticélként a Má-ria-úthoz kapcsolódóan sze-retné minél hamarabb be-járni a kereszt azon háromágát, amelyek végén Mária-zell, Medjugorje és Czesto-howa van, mint mondja: ak-kor lesz teljes a Mária-út szá-mára. De szeretné jobbanmegismerni a közelünkbenlevő hegyeket: az Alpokat, aPireneusokat, Balkáni hegy-ségeket. A Déli-Kárpátokat aPredeáltól Herkulesfürdőigmár megfutotta, a Radnai ha-vasokat, a Cohárd hegységet,a Nyugati-Havasokat, Nagy-hagymást úgyszintén, de kö-vetkezik a Keleti-Kárpátoktöbbi része, lehetőleg egy-szuszra. 
Pál Piroska

„a félelmet a barátommá tettem”   



den jó, ha a vége jó” tanítássalközvetett módon pozitívéletszemléletre tanít, amit agyerek úgy dekódol, hogy –függetlenül attól, hogy milyenkudarccal, krízissel kell szem-benéznie – majd jóra fordula helyzet. Bármilyen negatívélmény beleszőhető a mesé-be, a történet egyfajta kata-lizátora az érzéseknek. A rá-ismerés öröme, hogy vala-mihez pozitív élmények kap-csolódnak, már önmagábansegít egy negatív érzelmi ál-lapotból való kilépéskor. Agyerekek még a „minden le-hetséges” világában élnek,erre a mágikus gondolko-dásra rímel a mese, és fontos,hogy ezt a gyermeki énrésztfelnőttként se veszítsük el.A mesélés nemcsak a gyerek,hanem a szülő érzelmi in-telligenciáját is fejleszti azzal,hogy kiszakítja a rohanásból,megtanítja csendet teremteniés ráhangolódni gyermekeérzelmi világára. 
Hogyan meséljünk 
a gyereknek?A mese szimbolikus útonnyújt feloldozási lehetőséget.Kádár Annamária kifejtette,az a legfontosabb, hogy szü-lőként ne avatkozzunk ebbea folyamatba, tehát ne pró-báljuk meg kívülről megfej-teni, kognitívan értelmezniazt (pl. úgy félsz, mint a nyu-szi a mesében). A meséneka végét sem tanácsos ma-gyarázni, vagy kikérdezni agyereket a mese tanulságáról,az ugyanis közvetett módonaz attitűdben, a gyerek vi-lághoz való viszonyulásábanfog leképeződni. A gyerekéletében fontos az állandórítusok megteremtése, ez azismétlődés az élet változé-kony körülményei között biz-tonságot nyújthat. Esti rítus
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hézségekkel, krízishelyze-tekkel kell szembenéznünk.A mese nem hazudik ideálisvilágot: megvan benne a sze-repe a jónak és a rossznak,a kettő egyensúlya teszi tel-jessé. Ez belső világunk ki-vetülése, hiszen nekünk ismeg kell küzdenünk belsősárkányainkkal, félelmeink-kel szorongásainkkal, akár-csak a hősnek. A segítőtár-sak jelképezhetik rejtett bel-ső erőforrásainkat, tartalé-kainkat, amelyeket krízis-helyzetekben, nehéz élet-események során mozgósít-hatunk. 
az érzelmi 
intelligencia 
fejlesztéseAz előadó elmondta, hogya gyereknek hat-hétéves ko-ráig nem alakul ki az érze-lemszabályozása, vagyis azérzései uralkodnak rajta,azok irányítják. Nagy érzelmiviharok dúlnak még azokbanis, akiken ez kívülről nemlátszik. A gyerek óvodás koravégéig csak jó és rossz ér-zéseket tud elkülöníteni, nemérti az átmeneteket, hogyvalakiben ez a kettő keve-redhet, az érzelmek ambi-valenciája csak kisiskoláskorban jelenik meg. Addiggyakran él meg lelkiisme-ret-furdalást, ha egy szeretettszemély (pl. anya) iránt ha-ragot érez. A mesék ugyan-akkor lehetőséget nyújthat-nak a negatív érzelmekkelvaló megküzdésre: a kisgye-rek például büntetlenül utál-hatja a gonosz szereplőt, aki-be belevetíti negatív érzéseit.Ha valami negatív éri őket,a gyerekek első reflexe –nem véletlenül – a történéselmesélése, visszamondása,így tudják beépíteni ezt anegatív eseményt az élet-történeti narratívájukba. Eza felnőtt élet kiegyensúlyo-zottságának egyik kulcsa is:a negatív történéseket nemelfojtani kell, hanem kimon-dani, beépíteni a személyesnarratívába. A mese a „min-

Mesés gyermekkor
a mese az első olyan szellemi, morális, lélektani
iránytű a gyerek életében, ami segít eligazodnia a vi-
lágban, s nemcsak képzelőerejét élénkíti, szókincsét
színesíti, hanem – a pozitív végkicsengésű történe-
teknek köszönhetően – olyan életbátorsággal, re-
ménnyel is megtölti „batyuját”, amit „hamuba sült
pogácsaként”vihet magával az életútra, s felnőttként
is bármikor elővehet, erőt meríthet belőle. ezt vallja
dr. Kádár annamária pszichológus, a Mesepszicho-
lógia-könyvek szerzője, aki a népmese szerepe az ér-
zelmi intelligencia fejlesztésében címmel tartott
előadást vasárnap, október 1-jén, az ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházban. Kádár Annamária előadá-sából kiderült, hogy a mesesokrétűen hat a gyermekfejlődésére, szimbolikusankódolja az élet, a világ meg-ismeréséhez szükséges ta-nításokat.  Kimutatták, hogya gyerekek, akik rendszere-sen hallgatnak történeteket,egy-másfél éves korral meg-előzik korosztályukat nyelvifejlődés, szókincs, mondat-szerkesztés, szövegértés te-rén, és a koncentrációs ké-pességük is fejlettebb az át-lagosnál. A mese gyógyítóerejére is találtak bizonyí-tékot: a veszélyeztetettenkis súllyal született és kró-nikus beteg gyerekek ese-tében megállapították, hogya mese hatására (hang to-nalitása is változik ilyenkor)javultak a fiziológiai muta-tóik.
a mese nem 
a valóság ellentéteA mese elterjedt, közbe-szédben rögzült jelentésealapján valótlan, valósággalössze nem egyeztethető vagyannak ellentmondó világottakar. Ez azonban felületesmegközelítés, amely nemveszi figyelembe a mesébekódolt valóságmintákat, fik-ció és valóság összefüggé-seit. Kádár Annamária sze-rint a mese a tévhittel szem-ben nem elidegenít a világ-tól, hanem közelebb viszhozzá, azáltal, hogy szim-bolikus kódokkal, viselke-dési-erkölcsi mintákkal vér-tezi fel az életútját megkezdőegyént. A történetek jelleg-zetes mozzanata, amikor ahős elindul szerencsét pró-bálni, olvasható az önállóságitörekvések megfelelőjeként,a gyereket a komfortzónábólvaló kilépésre tanítja, aminélkül a személyiségfejlődéselképzelhetetlen. A jelképesmesei vándorút mindig arend felbomlása utániegyensúlykeresésről, újra-rendeződésről szól. Ez azéletmese folyamatosan új-rakezdődik, ahányszor ne-

lehet például a mesemondás,ami segít a belső kiegyen-súlyozottság megteremtésé-ben. A szakember véleményeszerint ideális lenne, ha min-den szülő ötven percet, egyórát tudna a napból az estirítusra szentelni. Ilyenkorfontos kizárni a zavaró gon-dolatokat, az itt és mostbanlétezni. A rítus kezdetét – agyerek temperamentuma,érintéshez való viszonyafüggvényében –fontos jelölnivalamivel (pl. mesegyertya,kendővel megérintjük a gye-rek arcát, varázscsepp), ígyidővel habituálódik, vagyisfeltételes reflexszé válik szá-mára a más állapotba valóhelyezkedés. A mesélésnélfontos figyelembe venni agyerek életkorát. A mese-korszakra, mesehallgatásravaló felkészítés kis korban aversek, dalok, mondókák rá-olvasásszerű ismétlésévelkezdődik. Két-hároméveskorban az állatmeséké, rövid,frappáns történeteké a fő-szerep, amelyek még nemtúl bonyolultak a gyerek szá-mára. A varázsmesekorszaknégy és fél, ötévesen kezdő-dik, és nyolc-kilencéves kor-ban zárul. Ebben az életkor-ban a legfontosabb, hogy agyermek minél több meséthallgasson, ez utólag már –hiába szokik rá az olvasásra– pótolhatatlan. Ez az életkorhatárjelző is a kettős tudatkialakulását tekintve, amiazt jelenti, hogy a gyerek be-leéli magát a történetbe, denem téveszti össze magát ahőssel. Kisebb korábanugyanis még az egocentrikusgondolkodás jellemzi, nemtudja elkülöníteni egymástólbelső megéléseit és a külsővilág történéseit. A mese le-het népmese, kortárs mese,a gyerek története (milyenvolt, amikor kicsi volt), a csa-

lád története (milyenek va-gyunk mi, a mi életmesénk).Ezek nem kell élesen elha-tárolódjanak egymástól: aszemélyes történeteket el-mondhatjuk népmesei kön-tösbe bújtatva, a népmesék-be szőhetünk életrajzi ele-meket. Az énmese az, amikora gyerek életével kapcsolatostörténeteket mondunk, akárőt tesszük meg főhőssé, akáregy fiktív, vele egykorú sze-replőt, akivel azonosulva új-raélheti a történteket. A fel-olvasott mese mellett jó, havan két-három kedvenc tör-ténetünk, amit élőszóban isel tudunk mesélni. Emellettkitalálhaatunk történeteket,amelyeket érdemes leírni,hiszen utólag akár továb-badhatjuk felnőtt gyerekünk-nek. Az élőszavas mesemon-dás segíti leginkább a belsőképalkotást – ami a meseegyik fő funkciója –, ezértnem szerencsés agyonilluszt-rált mesekönyvet adni a gye-rek kezébe. Sokkal célrave-zetőbb a sejtelmes, vízfes-tékszerű rajzokat tartalmazókötet, ami továbbgondolásra,belső illusztráció-alkotásraösztönzi a gyereket. Az ins-tant kávék receptjére emlé-keztető egyperces, kétperces,háromperces meséket egy-begyűjtő könyvek sem aján-lottak, a mesélés, az esti rítusnem eshet az idősporlás ál-dozatául. A gyereknek nincsönéletrajzi emlékezete, azélet számára legtöbbszörösszefüggéstelen eseményeksorozata, ezért a mesélő szü-lő felelőssége, hogy ezekethogyan rendezi történetekké.Kádár Annamária, miutánbeavatta a résztvevőket amesélés, történetmondás for-télyaiba, családi anekdotávalzárta előadását.
Kozma ágnes



liaolvasó ember, akkor ehhezmég hozzá lehet adni kétadalékot: az egyik a magyar-sága, másik a biblia ismereteés szeretete. 
„Felelősségének érezte
az emberek lelkén javíta-
ni”

– Akkor végül hogyan, hon-
nan ismerte meg a dédapja
„arcát”?– A nagyapám, GárdonyiJózsef foglalkozott a déda-pám életrajzával, amely amai napig is a legteljesebb.Olyan feljegyzésekből ésnaplójegyzetekből dolgozott,amelyek a rendelkezéséreálltak, és más életrajzírók isa nagyapám írására hivat-koznak. Kevés olyan adat lé-tezik, ami ennél lényegesentöbbet tudna mondani. Jó-magam dédapám személyi-ségét a könyveiből ismertemmeg, mert azt mondtam,hogy ez az egyenes vonallehet az értékes: az életműve,és nézzük meg, hogy mi az,ami ebbe beleillik. Előrajzo-lódott egy nagyon csodálatoskép: egy tiszta ember, akiaz életét a nemzetének, ahazájának szentelte, mond-hatni mindent a magyarsá-gért tevő, a magyarság lelkifelemelkedéséért dolgozóember volt. Ez kiderül azírásaiból: mérhetetlen fele-lősséget érzett azért, hogyaz embereket lélekben ja-vítsa. Azt mondta, nagy fe-lelősség terheli az írót és aművészt, mert mondhat jótés mondhat rosszat. A jó ne-mesíti a lelket, a rossz, minta mocsok, a por beleívódik,és onnan nem lehet kimosni.

Ha ezt az ember látja, tuda-tosan ráfigyel, akkor észre-veszi, hogy ez egy Jézus-ér-zés, és követi a Jézus-tech-nikát a Példabeszédek vo-natkozásában. Azt mondja:minden műnek olyannak kelllennie, hogy minden emberegyformán értse, függetlenülattól, hogy milyen a képzett-sége. A Példabeszédekugyanerről szólnak, és ehhezmegtalálta a módszert, , hogyolyan karaktereket alkotott,akikkel az olvasók szívesenazonosulnának. 
– Milyen újat tudott ön

hozni, amit eddig nem tud-
tunk, vagy rosszul tudtunk
Gárdonyiról? – Az újdonság végül is an-nak az újra felfedezése, hogyazok az emberek, akik a dé-dapámnak kortársai (Kosz-tolányi, Ady, Sík Sándor, Ra-vasz László stb.) voltak ,ésismerték vagy, akik tiszta lé-lekkel olvasták a műveit,mind olyannak látták, aho-gyan én leírom. Kosztolányimondta a gyászbeszédét, aki„bájos lángelmének” nevezte.Sokan mondják őt remeté-nek, de az ő remetesége po-zitívum volt. Ahhoz, hogyvalaki alkotni tudjon, hogytényleg koncentráljon, csendés nyugalom kell. Ő vidám,nyitott ember volt, de na-gyon sajnálta az idejét a sze-rinte fölösleges dolgokra.Azért meg kell jegyeznünk,hogy az ő remeteségében azajtója mindenki előtt nyitvaállt. Például Karinthyt is nagyszeretettel hívta hajlékába. 

Kérdezett: 
nemes Gyula
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„Gárdonyi Géza istenes ember volt!”
Múlt pénteken Keller Péter, Gárdonyi Géza író dédunokája tartott előadást a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas elméleti líceum dísztermében, eleget téve Szilágyi Mi-
hály zenetanár meghívásának. az érdeklődő részvevőket és diákokat Benedek
zsolt és Hajdú zoltán történelem szakos tanárok köszöntötték, kiemelve az ese-
mény fontosságát. az előadó beszélt a dédnagyapjáról szóló az élő Gárdonyi-arc
című könyvéről, a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán Gárdonyi Isten rabjai
című művéről, október 6-a (1849, az aradi vértanúk kivégzésének napja) kapcsán
bemutatta ükapja, ziegler Sándor forradalmi tevékenységét, majd a nagy magyar
író erdélyi kapcsolatait és zenei alkotásait ismertette. Interjúnk Keller Péterrel ez
alkalommal készült.

– Kérem, mutatkozzon be,
illetve meséljen arról, hogy
mikortól foglalkozik a déd -
apja életművének tanulmá-
nyozásával. – Gárdonyi Géza író déd-unokája vagyok, és Buda-pesten születtem 1956-ban.Itt végeztem általános isko-lai tanulmányaimat, gimná-ziumra a bencésekhez jár-tam Pannonhalmára, aztánműszaki egyetemet végez-tem, majd menedzsmentettanultam. A dédapám dol-gaival 15 éve foglalkozom.2002-ben sikerült Devecser-ben felavatni a Karácsonyiének emlékére egy dombor-művet, ez indított arra, hogya családi múlttal, hagyo-mánnyal mélyebben foglal-kozzam. 

„azokat az embereket
vettem alapul, 
akik ismerték”

– A családban megmaradt
információk, dokumentumok
alapján próbálta felidézni
Gárdonyi Géza arcát?– Sajnos nem. A dédapámEgerben élt, és gyakorlatilagaz egész hagyatéka a múze-um tulajdonában van. Az énkutatásaim, vagy a déda-pámról alkotott képem tu-lajdonképpen két olyan mű-vére alapoz, amelyeket őnem a nyilvánosságnakszánt: az egyik a Titkosnap-lója, a másik a fiaihoz írtFöldre néző szem, Égre nézőlélek című műve. Én minő-ségfejlesztéssel foglalkozom,és gyakorlatilag mérnöki

módszerrel fedeztem fel azta hihetetlen komoly rend-szert, amiben ő alkotott.Olyan eljárásokkal dolgozott,mint ma a mérnökök az au-tóiparban, azaz mindentmegtervezett, aztán megal-kotta, leellenőrizte és utánajavította. A tervezéshez nagyadatbázisra volt szüksége,volt egy 10 000 köteteskönyvtára, ott mindent el-olvasott, minden információ,ami nyilvánosságra kerültaz ő műveiben, az valahol akönyvtárban ott volt. A má-sik dolog, ami szintén mér-nöki megközelítés, hogy énazokat az embereket vettemalapul, illetve azokat az írá-sokat, kritikákat, amelyekolyan emberektől származ-nak, akik őt személyesen is-merték. Mert ugye ez is kér-dés lehet: kinek az igaza le-het valószínűbb, annak, akiszemélyesen, a mindennapiéletből ismerte, oda járt hoz-zá, vagy az, aki könyvből is-merte? Rátaláltam egy elfe-lejtett irodalomtörténészre,aki mindennapos barátjavolt, egy ciszterci szerzetes,Tordai Ányos, aki leírta, hogyGárdonyi milyen ember volt.Tordai egyik írásában aztmondja, hogy mi, egriek aDobó-bástyánál magasabbranem vihettük, de a Jóistenőt még magasabbra vitte. 
– Ez azt jelenti, hogy Gár-

donyi Istenfélő, Jézust követő
ember volt? – Igen. Ez az én kutatása-imnak a sarokpontja, hogybizony itt egy istenes em-berről, íróról van szó, hiszenez a kijelentés nem véletlen.Az, hogy ide eljutott, az semvéletlen, mert van az élet-rajzában egy olyan esemény,amikor 18 éves korábanmegfogalmazza az életelveit.Ebben szerepel a Jézuskö-vetés is. (19 éves korábanírta a Fel nagy örömre ze-neművét!) Ha az ember hoz-záveszi az ő családi indítta-tását is, hogy édesapja Kos-suth fegyvergyárosa volt,majdnem aradi vértanú, lut-heránus, mindennapi bib-

– Interjú Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával –  
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az egykori kisváros 
meghatározó építménye
a mai Székelyudvarhely területén legkorábban a római időkben épült erődítmény
a határvédelem céljából. ez a castrum is illeszkedett a sófalvi, siklódi, martonosi,
énlaki, székelyszentmihályi castrumok sorába, amelyeket keletre a homoród-
szentpáli folytatott. 248-ban, I. Philippus arabus római császár uralkodása idején
a germánok betörtek Pannóniába, és a gótok serege, amelyben voltak még tajfá-
lok, asdingok, kárpok és peucinok is, erdélyt, majd Moesiát pusztította végig. ez
egy zűrzavaros időszak volt, ismétlődő barbár támadásokkal, győzelmekkel és
vereségekkel mindkét oldalon, amikor az udvarhelyi castrum is elpusztult. a szé-
kelyek köztudottan vehemensen ellenezték, hogy a Székelyföldön bármilyen vár
épüljön. ebbéli álláspontjuk még a tatárjárás után sem változott, ezért az erdélyi
vajdák a templomok megerősítésével – vártemplomok – próbálták növelni a te-
rület védelmi képességeit.

a hajdani „székek” 
anyaszékeAz egykori Udvarhely-szék, a hajdani „székek”anyaszéke és fővárosa, aszékelyispánok, főkapitá-nyok lakhelye, majd Udvar-hely vármegye székhelye.Ma megyei jogú város, aszékelység egyik központja. A város főterén, az 1956-ban végzett ásatások leleteiszerint, itt egy római katonaitábor és polgári településfeküdt, mely a Marosvécs-Oltszem közötti limes egyikfontos láncszeme volt. Ugyanekkor egy XI-XII.századi település maradvá-nyait is megtalálták. Nagyon fontos megje-gyezni még azt is, hogy az1224. évi oklevél a telegdiszékelyeket említi, de a vá-rosról még nem beszél. Ugyanakkor egy 1270-1280 között kelt oklevélbőlmegtudható, hogy Udvar-helyszék a telegdi főespe-rességhez tartozott.
vonatkozások 
és bizonytalanságokKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogyVencel király 1301. szep-tember huszonötödikén keltoklevelében Castrum nost-rum (regale) Vduord – Ud-vard királyi vár – márszerepel, dehogy ez va-

lóban Székelyudvarhelynekaz Árpád-kori várára vonat-kozna-e, nem bizonyos, mi-után több Udvard nevű helyismeretes Erdélyben. Továbbá a bizonytalan-ságot fokozza, hogy ezutánközel kétszáz évnek kelletteltelni, amíg Udvarhely vá-rának építkezéséről az ok-leveleink beszélnek. 
a vár felépítéséről 
egy 1492-ben kelt 
oklevél tanúskodikA várost első ízben az1332-1337. évi pápai tized-jegyzékben említik Vduor-hel, Odurphel alakban minta telegdi főesperesség er-dőháti plébániáját. Udvarhely mint a székelyszékek városa csak a XIV.század közepétől fejlődikerősen; 1357-ben I. Lajoskirály uralkodása alatt elő-ször tartottak itt székelyországgyűlést. Várának felépítéséről az1492. december harmadi-kán kelt oklevél tanúskodik,melyben Báthori István er-délyi vajda arra kérte a sze-beni tanácsot, hogy a sze-beni ácsokat, akiket az ud-varhelyi kastély felépítéseután hazaküldött,fizesse ki. 

a hét székely 
szék panaszaUgyanakkor itt meg kelljegyeznünk azt is, hogy1493-ban a hét székely székpanasszal fordult a vajda el-len II. Ulászlóhoz. A rajtuk esett sérelmekenkívül azt is kifogásolták,hogy a vajda közöttük kas-télyt is épített, hogy őketjobban elnyomhassa. Idézve az okiratból:„… mint ellenségre, erőshaddal rontott ránk. Közü-lünk sokat ártatlanul meg-öletett, némelyeknek szemitkiszúrta, birtokukból kifor-gatta, nejeiket, leányaikatelraboltatta, minden vagyo-nukat elvétette és zsákmá-nyul ejtette s tízezer forint-nál többet érő ökröket vá-lasztott ki magának… A vármegépítése után mindenembertől, falutól és egyház-tól tömérdek élelmet és ital-neműt csikartak ki, a várbanaponként hat-nyolc embertvittek fogva, szolgálatra…Mikor a vajda a várat épít-tette, a szegény székelyeketökrönként járomba fogták,s úgy hordatták velök mintbarmokkal maguknak a fátés más szükségeseket,ami Székelyföldöneddigelé sohanem halla-tott…”.

A király az udvarhelyiekpanaszát jogosnak találhat-ta, mert a várat a Domon-kos-rendi szerzeteseknekadta át. 
Megszerveztetik 
a székely nemzeti 
hadseregA vár megközelítően sza-bályos négyszög alaprajzúvolt, kaputoronnyal, négybástyával a sarkain és kétrondellával megerősítve. A kaputornyot kettős fal-lal, a várat vizesárokkal vet-ték körül. Szintén Kiss Gábor mun-kájából tudjuk meg, hogyaz 1519-1521. évek közöttifelkelések leverése, és a töb-bi székelység elleni intéz-kedés miatt az 1562 áprili-sában Udvarhelyen megtar-tott székely országgyűlés –miután János Zsigmond aszékelyek székének a jogaikvisszaállítása iránti kérel-meit visszautasította – meg-szervezte a székely nemzetihadsereget, pálfalvi NagyGyörgy főkapitány, GyepesiAntal és Bán András veze-tésével. A lázadást azonban JánosZsigmond egyesített had-ereje ez év június húszadi-kán a Nyárádmentén, Vajaés Kisgörgény között lever-te. Nagy Györgyöt és társaita segesvári országgyűléshatározata alapján kivégez-tette.A székelyek féken tartá-sára a már meglévő vár éskolostor felhasználásávalfelépítette Székelytámadtvárát.Erről írja Nagy Szabó Fe-renc „Memoriálé”-jában:„… a király népet küldeUdvarhelyre, kiknek kapi-tányok vala vitézlő PekriGábor, és a Barátok klast-romából csináltatának egyvárat, kit nevezének Szé-kelytámada várának…”.

amit Báthori Kristóf 
oklevele is megemlítA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból kiderül, az 1562-1565 között épült vár elsővárnagyát, Móré Gábort az1562. október tizenkettedikioklevél említi. Később, majd1566. augusztus tizenötö-dikén: „… Mogyori BánffiLosonczi Pal ZekeltamattVárnak Praefectusa és ő Fel-sége székely földi kapitá-nya…” ad ki parancsokat.A vár ezt a gúnynevet1577-ig viselte, ezután Ud-varhely várának – „arcemnostrem Udvarhely”-nek)nevezték, amint az BáthoriKristóf okleveléből kiderül.   
a vár szétrombolásaAz 1599. október huszon-nyolcadikán a Szeben alattvívott csatában BáthoriAndrás fejedelmet Mihályvajda legyőzte, és a fejede-lem menekülni kényszerült. A következő éjszakán ér-kezett Udvarhely várába.Egy napot töltött itt, majdPalatits Györgyöt kinevezvea vár kapitányának, tovább-menekült a Gyimesi-szorosfelé, ahol egy székely embermegölte. A székelyek Mihály vajdaoldalára álltak, aki 1599.november huszadikán keltoklevelével a régi kiváltsá-gaikat visszaadta, a gyűlöltvárat pedig szétrombolták. Az erdélyi rendek és aBasta vezette császári csa-patok azonban Miriszlónál1600. szeptember tizen-nyolcadikán a vajdát legyőz-ték, és az október huszon-ötödikén Lácfalván hozottrendelettel a vár felépítésérekötelezték a székelyeket, aköz-székelyeket visszaítél-ték földesuraiknak, és ki-mondták, hogy fegyvert töb-
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bé nem viselhetnek.
udvarhely vára ismét 
fejedelmi birtok leszÚgy látszik azonban, hogya fent említett időszakbana vár helyreállítására ekkormég nem került sor, mertBethlen Gábor 1621. májushatodikán, Kassán kiadottadománylevelében KornisFerencnek, Udvarhelyszékkirálybírájának adta a váratazzal a feltétellel, hogy tar-tozik azt felépíteni. A már többször is említettszerző, Kiss Gábor arra isrávilágít, hogy Udvarhelyvára ezután ismét fejedelmibirtok lett, és 1629. március27-28-án elkészült az elsőleltára is, amikor Homoród-szentmártoni Bíró János Fo-garasi Nagy Tamásnak adtaát. 1630. május huszonnyol-cadikán újabb leltár készült,amikor a vár, és a birtokgondozásával Bakai Mihályudvarbírót bízták meg. A leltárok alapján rész-letesen megismerhetők Ud-varhely várának erődítmé-nyei, épületei, berendezéseiés gazdasági felszerelései. 

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
nagy-Bodó tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész, Vetési
László református szórvány-
lelkész, a romániai reformá-
tus egyház szórványügyi elő-
adója és Csedő Attila a saját
munkájukból és gyűjtemé-
nyükből küldték be a szer-
kesztőségünkbe.
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októberesdi Október az év tízedik hó-napja a Gergely-naptárban,és 31 napos, illetve éjszakás.Elnevezése a latin octo szóbólszármazik, melynek jelentésenyolc – arra utalva, hogy ere-detileg ez volt a nyolcadikhónap a római naptárban,mielőtt a január és februárhónapokat hozzáadták azévhez, hogy legyen Vízke-reszt (vagy amit akartok) ésValentin-nap is a naptárban.A 18. századi nyelvújítók sze-rint az október: mustonos,nyilván azért, mert október-ben a szőlő halmazállapototvált: must, majd bor lesz be-lőle; a tizenkilencedik századivásárhelyi nyelvújítók szerintaz október: csalamádéso-nyos. A népi kalendáriumMindszent havának nevezi,a protestánsok pedig gyakranreformáció hónapjának, mi-vel Magyarországon, de Er-délyben is október 31-éntartják a reformáció ünnepét.Az Arvisurák és a magyar-

országi könyvkiadók szerintoktóber Magvető hava.Bővelkedik jeles napok-ban, például október negye-dike az állatok világnapja,október nyolcadika a ma-dárfigyelő világnap, októbertizenharmadika a nemzet-közi „öltözz ki!” nap, októbertizenötödike az ölelés és afalusi nők világnapja, októberhuszonkettedike pedig a da-dogók, a misszionáriusok,de főleg a dadogós misszio-náriusok világnapja. Továbbifontos októberi napok:
október 14. - Steve JobsNap, amikor az Apple társ-alapítójának munkásságaelőtt tisztelgő rajongók te-niszcipőt, kék farmert és fe-kete garbót öltenek, egésznap a telefonjaikkal matat-nak, és almabort isznak
október 15. - A kézmosásvilágnapja, amikor az ablu-tomániások (kényszeres tisz-tálkodók) és a korrupt poli-tikusok reggeltől estig mos-

sák kezeiket
október 16. - A kenyérvilágnapja, amikor még azoltyánok is puliszka helyett,illetve a kínaiak is rizs helyettkenyeret esznek
október 24. - Az ENSZvilágnapja, mivel erre a naprahirtelen nem tudtak más vi-lágnapot kitalálni
október 27. - A világna-pokat ellenzők világnapja,akik emiatt rohadt idegesek,

hogy nekik is kitaláltak egyvilágnapotVégezetül: október utolsóvasárnapján – ami idén hu-szonkilencedikére esik – vé-get ér a nyári időszámítás:hajnali kettőkor egy órávalvisszaállítjuk az órákat (ez-által egy órával többet dur-molunk, hacsak nem va-gyunk olyan idióták, hogydirekt felkelünk az éjszakaközepén óra-visszaállítani,

és aztán nem tudunk vissza-aludni), és kezdetét veszi atéli, ún. „rendes” időszámítás.Ennek az évi kétszeri óraál-lításos marhaságnak (mertugye márciusban is eljáts-szuk ugyanezt, csak fordítva)már vagy két évtizede az ég-világon semmi értelme nincs,se áramspórlási, se másszempontból, mégis csinál-juk.
Molnár tibor

► Jó hír, hogy mostantóla szaúd-arábiai nők is vezet-hetnek autót (azaz 2018 jú-liusától, akkor lép érvénybea határozat), viszont az rosszhír, hogy vélhetően rengetegbalesetet fognak okozni, mi-vel a burka mögül elég bajoslehet rendesen kilátni. (HabárSzaúd-Arábiában a nők többmint felének van kocsija, mos-tanáig csak férfi sofőrök vagyférfi hozzátartozók cucukáz-tathatták őket, egész ponto-san 1990 novembere óta, ésnem kicsit ironikus, hogy mi-ért: 1990. november 6-án49, jómódú családból szár-mazó szaúdi csaj beült 15luxusautóba, és látványos fel-vonulást tartottak az ellentiltakozva, hogy a férfitársa-dalom lenézte és feszt meg-szólta a sofőricákat. Az akci-ónak egyetlen „hozadéka”volt: a szultánkirály bevadult,és mintegy harminc évre ki-parancsolta őket a volán mö-gül.)
► Jó hír, hogy a KolozsváriRomán Állami Operában hő-zöngő barmokat rendőrökvezették ki az előadóterem-ből, viszont az rossz hír, hogysemmiféle bántódásuk nemfog esni, ugyanis Romániábannincs olyan törvényszéki bíró,aki a román himnusz ének-léséért akár egy ötlejes pénz-bírságot is kiszabna. (Párnappal ezelőtt, az évad elsőelőadásán – Karl Jenkins: Afegyveres ember - Mise a bé-

kéért című kortárs darabjaközben –, amikor Refi Erg-huin, egy dobrudzsai szár-mazású müezzin kezdett éne-kelni, a nézőtéren felállt azÚj Jobboldal nevű neonácialakulat néhány barom tagja,és a román himnuszt kezdtékharsogni. A tatár tenor egyidő után kénytelen volt ab-bahagyni az éneklést, a tech-nikusok pedig lekapcsoltákegy ideig a színpadi lámpákat,amíg a biztonságiak kivezet-ték az ökröket a teremből.)
► Jó hír, hogy KelemenHunor RMDSZ-elnök méltóz-tatott leülni egy asztalhoz azEMNP-sekkel a minap, vi-szont az rossz hír, hogy nemvallotta be, mi késztette erre.„Tőkés László kérésére, azErdélyi Magyar Néppárt ve-zetőivel találkoztam ma (ok-tóber elsején – szerk. megj.)Nagyváradon. A felkéréstazért fogadtam el, mert meg-győződésem: a párbeszédet– érkezzen az bárki részéről

– sosem szabad megkerülni.Aktuális dolgainkról beszél-tünk: a Minority SafePackeurópai polgári kezdeménye-zésről, a regisztrációról és2018-ról.” Merthogy valójá-ban Orbán Viktor parancsoltrá, akinek minden erdélyivoks számítani fog a jövő ta-vaszi választásokon, lett lé-gyen az „szövetséges” vagynéppártos; ami persze nembaj, mármint az, hogy a fő-tulipántos fejet hajt a magyarminiszterelnök kívánalmaelőtt, csak akkor ismerje be,és ne jöjjön ilyen szörumünáspárbeszéd-szükséges dumák-kal, mert nem esszük meg.
► Jó hír, hogy Makkai Ger-gely RMDSZ-es alpolgármes-ter hazatért Dél-Koreából, vi-szont az rossz hír, hogy mainapig se tudjuk: miért mentoda? És hol van az a fogal-mazás, amit Vass Leventeígért, hogy hazatérte utánmegírat vele? 

mt

jÓ HÍr – roSSz HÍr 15 érdekesség a nemrég,
91 éves korában elhunyt 

Playboy-pápáról, Hugh Hefnerről

☻Rengeteg hazai nyugdíjas szeretett volna a helyébenlenni, mert a Playboy-villa mellett van egy olcsó piac
☻ Vibrátor-embernek becézték, főleg miután Parkin-son-kóros lett
☻ Ő az első nem-muzulmán, akit 72 szűz várt a Para-dicsomban
☻Ugyanakkor, róla nem mondható el, hogy halála utánegy jobb helyre távozott
☻ Az agyát kivették és tanulmányozni fogják, hogy ki-derüljön, hogy tudta évtizedeken keresztül elviselniegyszerre több száz nő nyafogását
☻ Halálakor a romániaiak nosztalgiázva gondoltakvissza azokra az időkre, amikor még más folyóirat is lé-tezett a Kaufland- és Lidl-katalógusokon kívül
☻Amikor meglátta, hogy Zalatnay Sarolta került a ma-gyar Playboy címlapjára, három hétig nem volt mere-vedése
☻Ő az egyetlen pacák, akinek egyszerre volt meg Ke-lemen Anna, Zimány Linda, Bódi Sylvi és Nicoleta Luciu
☻ Ezer nővel feküdt le; szökőévekben többel
☻ Annyi szilikon ment át a kezei között, amennyibőlkörbe lehetne fúgázni a világ összes fürdőkádját
☻Az első Playboy 1953-ban jelent meg, Marilyn Mon-roeval a címlapon, aki akkor még totál ismeretlen volt,és öt dollárért meg egy csomag kekszért pucerkált leHefnernek 
☻A számítógépes programozók kilószámra vásároljáka papírzsebkendőt, hogy megemlékezzenek róla, denem a könnyeiknek
☻ Azért költözött a Playboy-villába, mert a szomszé-dok állandóan zsörtölődtek a fúrógép hangja miatt,pedig az nem is fúrógép volt
☻ A halálos ágyán csupáncsak azt sajnálta, hogy sosevolt alkalma magához nyúlni, mert sosem volt egyedül
☻ És végül: a halotti torán a tortákat nem drazsékkal,hanem Viagra-tablettákkal díszítették!

(Részben a tnr ötlete nyomán)
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gyakban – a kétségkívül erőskatalán nemzeti érzés mel-lett. De még ezzel együtt ismindeddig kisebbségbenmaradtak volna egy valós,rendben megtartott népsza-vazáson az elszakadás hí-vei.Mindeddig. Ám a madridikormány annyira megrettentegy lehetséges katalán ki-válástól, hogy úgy döntött:erőszakot alkalmaz.És most jönnek a képek,ahogy talpig birodalmi ro-hamosztagosnak öltözöttspanyol rendőrök rontanakrá védtelen emberekre, ha-juknál fogva rángatnak bé-kés, fegyvertelen nőket éstizenéveseket, ütnek, rúgnak,gumibotoznak és gumilöve-dékkel lőnek (2006., Gyur-csány, Budapest), szóval jön-nek a képek, hogy a spanyolrendőrök állatként viselked-nek. Madridi parancsra, ésnyilván saját elhatározásbólis, hiszen a rohamosztagosjelmez alatt érzelmek és po-litikai meggyőződések is la-pulnak.Így és most lett vége Spa-nyolországnak. Mindenegyes ilyen képkocka eztüzeni. Mert lehet, hogy a ka-talánokat a mai és a holnapinapon még brutálisan leve-rik, hazazavarják és letar-tóztatják, de a szellem ki-szabadult a palackból. Ezeka katalánok soha többé nemakarnak lojálisak lenni ésegyütt élni ezekkel a spa-nyolokkal. Múlt hét végénott voltam, közöttük. Láttam,ahogy minden fiatal nyakábakötött katalán zászlóval jártaz utcán. Büszkén, moso-lyogva és elszántan. Madridezeket a fiatalokat elveszí-tette örökre. Mert mindenhatalom veszít, amelyik any-nyira gyenge, hogy muszájütlegelnie állampolgárait.Ezt nem fogták fel Mad-ridban. Úgyhogy meg is ér-demlik, ami következik.S mi fog következni? Hosz-szú, lassú agónia. Spanyol-ország agóniája. Amely agó-nia során a katalánok enneka mai napnak emlékével aszívükben és a lelkükbenmindannyian átállnak azelszakadás pártjára. S erre– lássuk be – meg is van im-már minden okuk. Madridpedig fenyegetőzhet, mond-hat még ennél is nagyobba-

kat, átvezényelheti az összesrendőrét Katalóniába, min-den egyes ilyen lépéssel csakaz egység sírját ássa tovább.Azét az egységét, amelyetéppen ezzel a fellépésévelmaga mondott fel. Mert gu-mibottal, szuronyokkal megkönny¬gázzal csak rothadólelkű népet lehet elnyomniaz idők végezetéig.A katalánok legnagyobb

jelképe a Sagrada Família,Gaudí remekműve. Lassanszáz éve épül, nemzeti köz-adakozásból, mert a katalá-nok egy fillért nem fogadnakel Madridtól a templomukra.Jelen állás szerint 2026-rakészül el a nagy mű. Addigraa katalán függetlenség is va-lóra válhat.
Bayer zsolt
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Spanyolország vége 

a Carit San 
Medical 
j á r ó b e t e g - r e n d e l ő

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

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

a KÖzPont HetIlaP olvaSÓI
10% -oS KedvezMényBen réSzeSÜlneK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

De ez most már teljesenmindegy. A rögzített képso-rok mind-mind azt üzenik,hogy Spanyolországnakvége.Nem kellett volna ennekfeltétlenül így lennie. Mertbár kétségtelen tény, a ka-talánoknak teljesen jogosanvan elegük abból, hogy azország leggazdagabb, leg-prosperálóbb, legjobban tel-jesítő régiójaként a központimadridi kormányzat egy-

szerűen kizsigereli, kizsák-mányolja őket; brutálisanmagas adókat fizetnek be aközponti költségvetésbe, mígmás régiók alig valamit, vagymint a nemrég még szinténa függetlenségért harcoló ésa terrorizmustól sem vissza-riadó baszkok: semennyit.S a brutálisan magas adóik-ból nem kapnak vissza sem-mit sem. Bizony ez is mind-mind benne van a függet-lenségi törekvésekben és vá-

nézem a Barcelonából érkező felvételeket, tele van velük minden. tüntetők
rögzítik e képsorokat a telefonjaikkal, és máris a világ elé tárják. amit pedig a
világ elé tárnak, elborzasztó. Spanyol rohamrendőrök támadnak rá egyre ag-
resszívabban, egyre brutálisabban, és minden ok nélkül azokra a katalánokra,
akik szavazni akarnak. vagy talán nem is akartak szavazni, csak kimentek az
utcára, hogy támogassák az övéiket.
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A három féle megjelenttestnevelési tankönyvvelkapcsolatosan több Marosmegyei testnevelőtanár vé-leményét kértük ki, akik aztkifogásolják, hogy a könyv-kiadásra szánt pénzből in-kább a tanárok szakoktatá-sára és az iskolák sportbá-zisainak felszerelésére kel-lene költeni, ugyanakkormegjegyezték, hogy a könyv,amit kézbe kaptak, helyen-ként nem naprakész adato-kat tartalmaz. A testneve-lőtanárok azt is szóvá tették,hogy a könyv általánosankezeli a hazai tanintézeteket,mindamellett, hogy nemmindenhol ugyanolyan fel-szereltséggel rendelkeznek,sőt van vidék, ahol még tor-naterem sincs. A hírrel kapcsolatosan 
albertini zoltánt, a maros-vásárhelyi Bolyai Farkas El-méleti Líceum legtapasztal-tabb testnevelőtanárát kér-deztük meg.

– Mi a véleménye az újon-
nan megjelent, ötödikeseknek
kiadott testnevelési tanköny-
vről?– Első olvasásra néhányolyan dolog került a szememelé, amely nem ebbe tan-könyvbe való, éspedig: az5. osztályban heti két test-nevelési óra van. Az iskolá-nak, ha van lehetősége, hogya torna választott tantárgy-ként is szerepeljen, akkorbeteheti 3. órának, így egyórát lehetne a gyerekeknekerről-arról beszélni a test-

neveléssel kapcsolatosan. Az I-IV. osztályban kevésa szakképesített testneve-lőtanár Maros megyében,így a gyerek, aki eljut az ál-talános iskolába, annak azalapdolgokat kell megtaní-tani, vagy újratanítani (ug-rás, mászás stb.), ezek mel-lett játszani kell velük, hogymegszeressék a mozgást.Hogy adjak könyvet a kezé-be, hogy olvasson?! Meg-nézheti a képeket, de nemtudja felfogni azt, amit ottír. Mi átfutjuk velük a szak-kifejezéseket, de az nemszámukra való. 
a diákoknak mozgás
kell, nem tankönyv

– Mennyire hasznos a tan-
könyv a diákoknak?– Az ötödikes gyerek azértjön testnevelési órára, hogymozogjon, hiszen az hiány-zik neki. A fejezetekben van-nak olyan szakkifejezésekis, amit egy ötödikes gyereknem érthet meg. Ugyanak-kor minden fejezet végénvan egy elméleti felmérés,amelyre a gyerek kell vála-szoljon. Ezt mi nem tudjukfelhasználni testnevelésiórán, hiszen gyakorlati dol-gokat oldunk meg (torna,labdajátékok), ezért én nemlátom értelmét. Néhánysportág, ami ott meg vanjelenítve – az asztaliteniszés a röplabda –, hibás. Agyerekeknek nem tudommegtanítani az iskolás baj-nokságban, hogy játsszon

asztalitenisz mérkőzéseket21 pontig, mivel az asztali-tenisz bajnokságot 11 pontigszámítják. A röplabda is arégi szabály szerint jelenikmeg. Ha már kiadnak vala-mit, akkor az legyen pontos,legalább a versenyszabályok. A tankönyveket, amiketaz iskolánk kapott, nem iga-zán fogjuk használni, hiszenromán nyelven van kinyom-tatva, ide pedig magyar ajkúgyerekek járnak, ezért is amódszertani dolgok és ter-minológia szempontjábólnem az 5. osztályba valók. 
a rutin mérvadó egy
testnevelő tanárnak

– Tekintettel arra, hogy
amúgy is sok tankönyvet,
munkafüzetet, füzetet kell
cipeljenek naponta az isko-
lába már az ötödik osztá-
lyosok is, hiányzik számukra
még egy, sokak szerint telje-
sen fölösleges tankönyv ci-
pelése?– Dehogy! Az egy pluszsúly a táskában! De ebbena helyzetben, ahogy mostfel vannak vezetve a tan-könyvek, nem látom értel-mét, hogy a gyerekek ezthasználják. Őket testnevelésiórán nem olvastatni, moz-gatni kell!

– Egy rutinos testnevelő
tanárnak szüksége van tan-
könyvre, hogy abból tanítsa
a testnevelést?

– Szerintem nem! Én 41éve testnevelést tanítok, deez az első eset, hogy ilyentlátok...Az üggyel kapcsolatosanmás, megyénkbeli testne-velőtanárokat is megkér-deztünk.
Böjte zsombor, a kendiSámuel József Általános Is-kola tanára: ,,Szerintem gyakorlat kella gyerekeknek, nem tan-könyv, amivel még jobbanterhelődnek a mindennap-jaik. Egy testnevelő tanárnakaz a dolga, hogy megmu-tassa a gyerekeknek, hogyankell elvégezni a gyakorlato-kat. Jómagam 10 éve tanítoktestnevelést, ez már rutin-szerű számomra. Azt én kel-lőképpen elsajátítottam azegyetemen, azt a tudást adomtovább, bemutatom a gye-reknek, ők látják, hogy kellcselekedjenek, hiszen mindena gyakorlaton múlik.Én is kézhez kaptam egytankönyvet – amely idejétmúlta –, anélkül, hogy kér-tem volna, de azt gondolom,hogy azt minden iskoláraráruházták.Amúgy a tankönyvvelegyütt adtak egy CD-t is, deazt csak egy külön prog-ramban lehet kinyitni, tehátsokan nem tudják hasznátvenni. Szerintem mindebbőlvalaki hasznot húz, jobb lettvolna egy hasonló összegbőlfelújítani iskolákat, sport-

termeket. Az ötödikes gye-rekek bizonyos vidékekena tizenvalahány tankönyvbőlalig kaptak kézbe 2-3-at, hi-ányoznak a fontosabb tan-tárgyak könyvei (példáultechnológia, földrajz stb.),de fontos, hogy van test -neve lés tankönyvük...” –mondta Böjte, aki a testne-velés mellett gyeplabdázni,kézilabdázni és futballozniis tanítja a kendi gyerekeket. 
Kádár lászló, a mező-rücsi Gheorghe Șincai Álta-lános Iskola pedagógusa:,,Szerintem a könyv hasz-nos, de inkább a tanároknak,hiszen tőle kell megtanuljákaz ötödikes diákok a moz-gást. Egy ilyen könyv az idő-sebb gyerekeknek lennehasznosabb, hiszen ők job-ban felfognák a szakszava-kat, ugyanis minden sajátosnyelvezetben van megírva,de nekik is szükség lenneelméleti órára, hogy meg-értsék a könyvben leírtakat”– említette Kádár, aki máröt éve testnevelőtanár ésjelenleg négy ötödik osz-tálynak tanítja a tornát Me-zőrücsön. 
Soós zsigmond, szovátaiDomokos Kázmér Iskola-csoport tanára:,,Ez a könyv fölöslegesvolt, főleg szakmai szem-pontból, inkább több test-nevelési órát kellett volnabeszúrjanak az órarendbe.A másik gond az, hogy nin-csen lefordítva magyar

Tornaóra elméletben
Hasznos-e 
az ötödikesek 
testnevelés-
tankönyve? 
a 2017-2018-as tanévtől kezdődően a most ötödik
osztályt kezdő tanulóknak testnevelési tankönyvük
van, amit még július végén jelentett be liviu Pop ok-
tatási miniszter. az oktatási tárca vezetője szerint a
tankönyv mind a tanárok, mind a diákok és a szülők
számára is egyaránt hasznos, ugyanis részletesen le-
írja azt is, hogyan kell helyesen elvégezni a különféle
gyakorlatokat. a testneveléstankönyvet – amely a
2016-ban elkészült új tanterv része – most az ötödi-
kesek kapják meg, a következő tanévben a hatodiko-
sok, a rákövetkező tanévben a hetedikesek és így
tovább. a szaktárca vezetőjének júliusi bejelentését
még a Facebookon is sok kritika érte, több szülő fel-
háborodva jegyezte meg, hogy a tanulók iskolás tás-
kája amúgy is nehéz, és nem értik, miért kell tovább
terhelni őket, mások tananyagcsökkentést kértek,
vagy azt, hogy a testneveléstankönyvek kiadásából in-
kább modernizálják azokat az iskolákat, ahol nincs
benti mosdó. 
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Fekete Károly az FK 
Csíkszeredához távozott 

Az 52 éves marosludasiszületésű Fekete Károly10 év után távozott azASA együttesétől, ahol ka-pusedzőként, alkalomad-tán másodedzőként, sőtnéhány forduló erejéig ve-zetőedzőként is tevékeny-kedett. Feketét éppen Bá-lint László György, az ASA-tól az FK Csíkszeredáhozszerződött vezetőedzőcsábította el a minap.„Örvendek, hogy Csíksze-redába kerültem, ahol be-vallom őszintén, nem iga-zán jártam még. Szépmeglepetés volt számom-ra, mert amilyen körül-mények és lehetőségekvannak itt, ehhez hasonlótRomániában nem sok he-lyen találni. Ez pedig nem-csak a felnőtt csapatnakjó, hanem az utánpótlás-

nak is, mert adott a lehe-tőség a fejlődésre. Köszö-nettel tartozom Bálint„Gyuszinak”, hogy rámgondolt, és ide hívott,ugyanakkor köszönöm azFK Csíkszereda elnökének,Szondy Zoltánnak is a le-hetőséget. Bízom abban,hogy jó és eredményesmunkát fogok végezni” –mondta el Fekete Károlyaz FK honlapjának.Az 52 éves marosludasiFekete pályafutása soránvédett már szülővárosá-ban, ugyanakkor Beszter-cén, Vaskohszikláson (ro-mánul: Ștei, volt Dr. PetruGroza), Resicabányán ésDésen is, a második ésharmadik ligában, majd40 évesen Marosludasonakasztotta szegre a kesz-tyűket.  C.F.a.

nyelvre a könyv, ami nagyhátrány számukra, de akönyvben is sok a hiba. Én10 éve vagyok testnevelés-tanár, de ennek a könyvneknem látom értelmét” – han-goztatta Soós, aki korábbana Nyárádszeredai Deák Far-kas Általános Iskolában istanított testnevelést. 
varó Gyula, a marosvá-sárhelyi Dr. Bernády GyörgyÁltalános Iskola tanára: ,,Szerintem hasznosabblett volna 3-3 futball- és ké-zilabdát adni minden isko-lának, ami hozzásegített vol-na a testnevelési órák szín-vonalának növelésére, azemlített sportágak elsajátí-tására. Például a Dr. BernádyGyörgy Általános Iskolábanminden tagozaton két-két

párhuzamosan osztály van,így egyszerre 3-4 tornaóráttartunk. A testnevelés tan-tárgyban nagyon sok szak-kifejezés van, így a gyerek-nek nagyon nehéz azokatelsajátítani. Amúgyis ez egygyakorlati tantárgy, ami amozgáson alapszik, nem azelméleten, ugyanakkor céljaa mozgáskészség fejlesztése,a motorikus képességek el-sajátítása, a személyiségfej-lesztés, az egészségtudatosszokások megszerzése. A lényeg az, hogy a diákhogyan sajátítja el a gya-korlatokat. Szerintem sok,tapasztalattal rendelkezősporttanár nem is fogjahasználni a könyvet. Én át-lapoztam, beleolvastam atankönyve, vannak hasznos

dolgok is benne, de egy ilyenkönyvre senki nem volt fel-készülve, erre nem volt szük-ség” – mondta Varó.
Az egyik jóváhagyott

testnevelési tankönyv (Car-
te de educație fizică- Edi-
tura CD Press), hat feje-
zetből áll. Az első a moto-
rikus tevékenységek meg-
szervezéséről, a második
a harmonikus testi fejlő-
désről, a harmadik pedig
a motorikus képességekről
szól. A negyedik fejezet a
különféle sportágakat mu-
tatja be, míg az ötödikben
a személyi higiéniáról ta-
nulhatnak a diákok, a ha-
todik fejezet a magatar-
tásokról szól.

Czimbalmos 
Ferenc attila
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A könyvtáros szerint a FirstLadynek inkább az alulfinan-szírozott iskolákra kelleneösszpontosítania, nem a ma-gas színvonalon működőkre.A hónap elején a FehérHáz azt nyilatkozta, az Okta-tási Minisztériummal karöltveazon dolgozik, hogy felfedezzeés támogassa azokat az is-kolákat, amelyek magas szín-vonalon működnek.Ezeknek az iskoláknak Me-lania egy csomag Dr Seusskönyvet küldött, hogy így ün-nepelhessék a diákok a nem-zetközi „Olvass el egy köny-vet!" napot.Egy általános iskola könyv-tárosa, Liz Phipps Soeiro vi-szont visszautasította akönyvcsomagot egy blog-posztban. A bejegyzésben aztírja: „olyan kerületben dol-gozom, ahol megfelelő anyagiforrás áll rendelkezésünkre.A diákjaim több mint kilen-cezer kötetes könyvtárhozférnek hozzá, és egy olyankönyvtáros áll rendelkezé-sükre, aki posztgraduális vég-zettséggel rendelkezik akönyvtári tudományban."

Soeiro azt írta, a Fehér Ház-nak inkább az alulfinanszí-rozott iskolák támogatásárakellene összpontosítania. „Mi-ért nem jársz az ajándék-könyveiddel hátrányos hely-zetű közösségekbe, alulfinan-szírozott iskolákba, olyanok-ba, amik marginalizálódtaka Betsy DeVos oktatási mi-niszter által bevezetett tör-vények miatt?"A könyvtáros adott Mela-nianak egy olvasmánylistátis, amiből megismerheti azo-kat a gyerekeket, akiket köz-vetlenül érint Trump elnökpolitikája.„Ön és a férje közvetlenhatással vannak ezeknek agyerekeknek az életére, ké-rem, fordítson időt arra, hogymegismerje és értékelje őket.Remélem, ezeket a könyveketa családjával is megosztja" –írja.Az általános iskola kijelen-tette, hogy Soeiro nem kapottengedélyt arra, hogy elfogadjavagy elutasítsa az adományo-zott könyveket – adta hírülaz Independent.
forrás: hvg.hu

Hugh Hefner inasa kipakolt.
KéSz Horror volt a PlayBoy
alaPÍtÓjánaK dolGoznIStefan Tetenbaum 1978-ban és 1979-ben dolgozottHugh Hefner inasaként aPlayboy-villában, és mostnéhány nagyon szemléletestörténeten keresztül idéztefel a New York Postnak aszokványosnak nem mond-ható munkaköri feladatait.Mert egyrészt neki kellettPepsivel feltöltenie a hűtőt –Hefner hidegen szerette, hanem volt elég hideg, kiabált–, de szintén nekik kellettsterilizálnia a különbözőtestnedvekkel bevont szex-játékokat is, és neki kellettkikísérnie az átmenetileg el-gyengült szexmunkásokat,hogy egy-egy aktus után ki-csit összeszedjék magukat.Tetenbaum az mondja,maga Hefner ritkán szexelt anőkkel, sokkal szívesebbennézte őket. Híres férfi por-nósztárokat hívott meg a vil-lába, a nőknek megbónuszokat osztogatott,mert a szex annyira fájdal-mas volt. Az aktusokat min-dig lefilmezte, az ágya fölött

is volt két hatalmas videoka-mera, szemben pedig óriásimonitorok. A felvételeket avolt inas szerint bármikorfelhasználta volna, ha kide-rül, hogy valaki memoártakarna írni róla vagy a villá-ban történtekről.Kokain mindenütt volt avillában, de Hefner inkábbmarihuánát szívott – állítjaaz inas, aki szerint a Playboyalapítója egyáltalán nem voltkedves ember. A barátnőivelés a szexpartnereivel pedigkifejezetten brutális volt.Fontos volt neki, hogy a lá-nyoknak legyen mellimplan-tátuma, de ha ez kiszakadt,és ők könyörögtek a férfinak,hogy segítsen rajtuk, ő csakbetette őket a kórházba,majd megszabadult tőlük. Anők lecserélhetők voltak.„Semmit nem éreztem,amikor megtudtam, hogyHefner meghalt” – írta Te-tenbaum aki szerint Hefnernem volt más, mint egymocskos gazdag öregember.
forrás: hvg.hu


