
Koronavírus  
 
Napjaink legfőbb mumusa a koronavírus, vagy 
ahogyan hivatalosan nevezik: COVID ‐19. Kínai 
felbukkanása óta rettegésben tartja az em‐
bereket, különösen azokat, akik nem bírnak 
kellő információkkal. És legyünk őszinték: ki 
rendelkezik, rendelkezhet kellő tudással a 
témát illetően? Legfennebb a szakemberek. 
És ez esetben – lévén, hogy teljesen új, eddig 
ismeretlen törzsről van szó – még ők sem. Az 
ismeretlentől pedig – mert hát ilyen az ember 
– természetesen félünk. Mert ki tudja?
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iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
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„Üzenj a Világnak” ‑ egy  
erdélyi résztvevő az egyip‑
tomi Ifjúsági Világfórumon  
 
Már a hazafelé 
útra csomagoltam 
az egyiptomi szál‐
lodai szobában 
2019 decemberé‐
ben, amikor meg‐
akadt a figyelmem 
egy dalszövegen. 
Figyelmesebben 
újra hallgatva a 
Hagyd kint (Mar‐
garet Island) teljes dalszövegét rájöttem, hogy 
a tökéletes összefoglalója annak a szavakban 
amúgy nehezen leírható élménynek, amiben 
részem volt az Ifjúsági Világfórum résztvevő‐
jeként az egyiptomi Sharm‐el‐Sheik‐ben.

Új sorozat, XIV. évfolyam // 5. szám  // március 5–18. //  Megjelenik csütörtökön // 12 oldal //  ára: 1,5 lej

Sikeres önvédelmi sport‑
klub Marosvásárhelyen   
 
A kétszeres kick‐box Világ Kupa‐győztes 34 éves 
marosvásárhelyi Nemes László öt éve hagyta 
abba a versenysportot, aztán jó barátjával, Ko‐
lozsvári Tamással saját őrző‐védő céget, majd 
azon belül sportklubot is alapított, ahol helyi te‐
hetséges fiataloknak tanítja a harcművészetet.

10–11. old. // SPORT

A legszebb szabadságharc  
 
Egyetlen történelmi esemény sem él olyan ele‐
venen és büszkén a magyar nép emlékezetében, 
mint az 1848‐49‐es szabadságharc. Jó száz‐
nyolcvan év múlva is tisztelettel és méltósággal 
ejtjük ki Kossuth Lajos és Széchenyi István, 
Petőfi Sándor és Klapka György nevét, mert 
élnek ők tovább bennünk, minden nemzedék‐
ben.

6‑7. old. // ÜNNEP

A hun kor egyik legjelentő‑
sebb erdélyi emléke  
Marosszentgyörgyön  
Lapunk hasábjain már beszámoltunk a Nagy‐
ernye határában zajló régészeti munkálatokról.  
Többek között az is kiderült, hogy az egyik 
feltárt sír egy hun harcos maradványait tartal‐
mazza. Dr. Gál Szilárd Sándor antropológust 
kérdeztük a lelet jelentőségéről. 

5‑6. old. // KULTÚRA

Maros megyei hetilap 

Múlt héten hozta nyilvánosságra az RMDSZ az idei helyhatósági választások városi és 
megyei önkormányzati képviselőjelöltségre jelentkező személyek névsorát. Vannak 
közöttük a közéletben már ismert párttagok, de új nevek is feltűnnek a listán. Bár az 
Erdélyi Magyar Szövetség is Soós Zoltánt támogatja polgármesterjelöltként, az előzetes 
híresztelések ellenére nem az RMDSZ‑el közös, hanem saját listát indítanak a városban 
és a megyében is.

Három hónap múlva helyhatósági választások

KÖZÖS POLGÁRMESTERJELÖLTTEL, 
de külön listákkal indulnak a magyar pártok



| Központ hetilap | 2020. / 5. | március 5–18. |

KOS: A lehető legjobb formájában lesz, ennek 
ellenére nem nagyon értékeli ezt a helyzetet. 
Olyan dolgokra vágyik, amelyek pillanatnyilag 
elérhetetlenek az ön számára. Az erőfeszítések, 
amelyeket a céljai elérésének érdekeiben tesz, 
igencsak kevésnek bizonyulnak. 
BIKA: Ez a hét kétségkívül alkalmas ruhavásár‐

lásra, újításra. Berendezhet egy egész ruhatárat, 
ha szeretne. Azonban önnek nem szabad meg‐
feledkeznie arról, hogy olyan darabokból is hal‐
mozhat, melyeket sosem fog hordani.  
IKREK: Kiváló esélyei vannak ebben az időszak‐

ban arra, hogy egy nagyobb összeget nyerjen 
vagy egy hatalmas pénzügyi előnyre tegyen 
szert. Ez a hét igen szerencsésnek bizonyul, de 
sajnos hamar elmúlik. 
RÁK: Kitűnő hete lesz. Szellemes, mókás han‐

gulatban veti bele magát a teendőibe. Új isme‐
rősével legyen óvatos. A szimpatikus, barátságos 
illető a tetsző felszín mögött valójában egy szá‐
mító, alattomos személy. 
OROSZLÁN: Apró ajándékot kaphat egy várat‐

lan látogatótól. A szívügyeknek nagyon kedvez 
ez az időszak. Nem tudni, miért, de mostanság 
túl sokat mereng a múlt történésein. A munka‐
helyén a változás szele felborzolhatja a kedélye‐
ket. 
SZŰZ: A hét során óvatosnak kell lennie, ameny‐

nyiben felmerül az, hogy valaki a környezetében 
zavaros élethelyzetében önhöz fordul megoldá‐
sokért, ugyanis a békítő harmadik fél viszi el az 
ügy súlyát.  
MÉRLEG: Lehetséges az, hogy egy kicsit lehan‐

goltan kezdi ezt a hónapot. ahhoz, hogy vissza‐
nyerje jó kedélyét, változásra van szüksége. Lá‐
togasson meg új helyeket. Ez az időszak 
kiváltképp a pénzügyeinek fog kedvezni.  
SKORPIÓ: Ez az időszak ideális lehet arra, hogy 

utazgasson, távoli helyeket keressen fel. a pa‐
pírra vetetteket ajánlott többször is átolvasnia, 
mielőtt aláírná, illetve kiadná a kezéből. Fiatalos, 
lendületes, tele energiával. 
NYILAS: Feljebbvalói az eddigi teljesítményét 

értékelve az előléptetése mellett dönthetnek. 
Hozza a lehető legjobb formáját. Jövőjét nézve 
sok minden múlhat ezeken a napokon. Mélyen 
megsérthetik érzéseit, akár a lelkébe is tipor‐
hatnak. 
BAK: Megismerhet valakivel, aki teljesen lenyű‐

gözi, viszont nem érti, hogy miért. Ez az ember 
megigézi a megjelenésével, és azzal, hogy szo‐
katlan körülmények között találkoznak. 
VÍZÖNTŐ: Karrierjében változások történhetnek 

és emellett meglepetések is várnak önre. Érde‐
mes rugalmasan kezelnie a kialakuló helyzeteket, 
alkalmazkodva a pillanatnyi lehetőségeihez. Ne 
idegeskedjen mások szokásai miatt.  
HALAK: Kreatív ötleteivel központi szereplőjévé 

válhat a környezetének a hét során. Váratlan be‐
vétel érkezik a hét második felében önnek. Ott‐
honában felhalmozódtak a tennivalók. Úgy tűnik, 
hogy a türelme már a végét járja.
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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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Maros megye összes   
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vagy a szerkesztőség  
Rózsák tere 16. szám  

alatti székhelyén . 
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Falusi Mariann  
lemezbemutató  
koncertje 

 
Falusi Mariann Királyok 

és királynők című lemez‐
bemutató koncertjére kerül 
sor március 5‐én, csütörtö‐
kön 20 órakor a marosvá‐
sárhelyi, Sinaia/Sörház utcai 
Jazz&Blues Clubban. A kon‐
certen közreműködik Ré‐
vész Richárd (zongora), 
Frey György (basszusgitár), 
Schneider Zoltán (gitár) és 
Berdisz Tamász (dob).   

 
Rendkívüli  
szimfonikus  
hangverseny 

 
Március 5‐én, csütörtö‐

kön 19 órakor rendkívüli 
szimfonikus hangversenyre 
várják a klasszikus zene 
kedvelőit a Kultúrpalota 
nagytermébe. Vezényel Shi‐
nya Ozaki, zongorán játszik 
Demény Balázs magyaror‐
szági művész. Műsoron: 
Rossini‐, Dohnányi‐, Beet‐
hoven‐művek. A hangver‐
senyt a Kolozsvári Opera‐
barátok Köre és a Commu‐
nitas Alapítvány támogatta. 
A hangversenyre a 20‐as 
számú bérletek érvényesek. 

 
3. Peron Music  
tehetségkutató 

 
Március 7‐én ismét 

könnyűzenei tehetségkuta‐
tónak ad otthont a Jazz&Blu‐
es Club. A 2018‐ban útjára 
indított és azóta hagyomány‐
nyá vált marosvásárhelyi Pe‐
ron Music tehetségkutató az 
Öröm a zene rendszerében, 
az NKA Hangfoglaló Program 
támogatásával valósul meg. 
A szervezők szándéka, hogy 
az erdélyi zenekarok is be‐
kapcsolódjanak a magyar‐
országi tehetségkutatók 
rendszerébe, ezzel az ottani 
zeneiparba. A jelentkezés 
feltételei: erdélyi és hazai 
magyar együttesek is jelent‐
kezhetnek; élőzenei, hang‐
szeres produkciókat várnak; 

a jelentkező ne rendelkezzen 
lemezkiadói és országos rá‐
diós múlttal; saját dallal kell 
nevezni; bármilyen stílusú 
előadó indulhat; nem fogad‐
hatják el olyan zenekarok 
jelentkezését, amelyek az 
NKA Hangfoglaló Program 
induló zenekari alprogram‐
jának támogatottjai voltak 
2 millió forinttal. Jelentkezni 
a Peron Music tehetségku‐
tató Facebook‐oldalán lehet. 

 
Szakmai nap  
a mesemondás  
varázsáról 

 
A Kulcs Szociálpedagó‐

gusok Egyesülete március 
8‐án délelőtt 9 órától Ha‐
muban sült pogácsa címmel 
a mesemondás varázsáról 
szervez szakmai napot a 
Kultúrpalotában. Előadók: 
Zámborszky Eszter miskolci 
mesemondó, mesepedagó‐
gus, Kádár Annamária ma‐
rosvásárhelyi pszichológus, 
Szabó Enikő sepsiszentgyör‐
gyi mesemondó, mesetera‐
peuta. A részletes program, 
illetve a jelentkezési űrlap 
a Kulcs Szociálpedagógusok 
Egyesülete honlapján talál‐
ható meg. 

 
Aranypénz 

 
Március 11‐én, szerdán 

délután 5 órakor mutatják 
be a Bolyai téri unitárius 
egyházközség Dersi János 
termében Székely Ferenc 

újabb beszélgetőkönyvét, 
az Aranypénzt. Meghívottak: 
a kötetben szereplő Farkas 
Árpád  Kossuth‐díjas  költő, 
író, Kilyén Ilka színművész, 
Kuti Márta szerkesztő‐pub‐
licista és Székely Szabó  Zol‐
tán  színművész, író. A kö‐
tetet  Gáspár Sándor rádiós 
szerkesztő ismerteti. Az ese‐
mény házigazdája  Nagy 
László unitárius lelkész.  

 
Könnyűzenei  
konferencia 

 
Március 6‐án, pénteken 

10 órától – a marosvásár‐
helyi Apolló‐palotában a 
Marosvásárhelyi Rocksuli, 
a budapesti Könnyűzenei 
Szolgáltató Iroda és a Han‐
gőr Egyesület szervezésé‐
ben, az NKA hangfoglaló 
program magyar könnyűze‐
nei oktatást támogató al‐
programja támogatásával – 
könnyűzenei konferenciát 
szerveznek. A megnyitót kö‐
vetően neves szakemberek 
tartanak előadásokat a Pe‐
ron tehetségkutató prog‐
ramról, az erdélyi és a ma‐
gyarországi könnyűzenei 
oktatásról. Kísérőprogram‐
ként Boros Zoltán televíziós 
szerkesztő, zeneszerző 16 
órától ismerteti az 1970‐es 
évek erdélyi magyar könny‐
űzene‐mozgalmát. A kon‐
ferencián való részvétel in‐
gyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálás az  
oktatas@hangfoglalo.hu  
e‐mail‐címen, további informá‐
ciók: www.poptanitas.blog.hu  

 
Rocktörténeti  
kiállítás 

 
Március 6‐án 15.30‐kor 

a Marosvásárhelyi Rocksu‐
liban, a Posta utca 2. szám 
alatt erdélyi rocktörténeti 
kiállítás nyílik, amelyen az 
1960‐as évektől megőrzött 
plakátok, koncertprogra‐
mok, fényképek és bakelit‐
lemezek láthatók erdélyi 
magyar rock‐ és popegyüt‐
tesekről és nem csak.

KÁR KIHAGYNI 



Napjaink legfőbb mu‐
musa a koronavírus, vagy 
ahogyan hivatalosan 
nevezik: COVID ‐19. Kí‐
nai felbukkanása óta 
rettegésben tartja az 
embereket, különösen 
azokat, akik nem bírnak 
kellő információkkal. És 
legyünk őszinték: ki ren‐
delkezik, rendelkezhet 
kellő tudással a témát 
illetően? Legfennebb a szakemberek. És ez esetben – 
lévén, hogy teljesen új, eddig ismeretlen törzsről van 
szó – még ők sem. Az ismeretlentől pedig – mert hát 
ilyen az ember – természetesen félünk. Mert ki tudja?    

A rémhír pedig a mai digitalizált világban terjed, 
mint a futótűz. Vagy annál is gyorsabban. Sőt: pusztí‐
tóbban. A közösségi médiában rémisztőbbnél rémisz‐
tőbb hírek terjednek – akár a vírus, vagy annál is 
gyorsabban –, s okoznak pánikot a lakosságban. Ami 
szinte törvényszerű következmény. A kérdés: mennyire 
vannak felkészülve az ilyen rendkívüli esetekre az ál‐
lamok? Mert minden az érintett hatóságok első reak‐
cióin múlik, az általuk hozott intézkedések vagy azt 
sugallják, hogy az állampolgár megnyugodhat, mert 
azok, akik ezért vannak, tudják, mit és miért tesznek. 
Vagy ellenkezőleg: bizonytalanságot sugallnak, ami 
aztán érthető módon pánikot vált ki.    

A lényeg, hogy – már amennyire lehetséges – fel‐
nőttként kezeljék a lakosságot, kellő és rendszeres 
információkkal lássák el. Ha nem ezt teszik, akkor 
lábra kelnek az ellenőrizetlen hírek, álhírek és kész a 
felfordulás. Amint híre ment, hogy nálunk is megvan 
az első igazolt vírusfertőzött beteg – ennek elkerül‐
hetetlen voltára kellő időben fel kellett volna készíteni 
a lakosságot –, azon nyomban kitört a pánik. Az ün‐
nepek előttihez hasonlatos módon rohamozták meg 
a kisebb‐nagyobb áruházakat, vásárolták fel elsősorban 
az alapélelmiszereket, spájzoltak be konzervekből, 
de az önellátást szolgáló műszaki eszközökből is. 
Sokan pusztán az esetleges bezártságtól való félel‐
mükben tették, mások attól tartottak, hogy mi lesz, 
ha a féktelen felhalmozás miatt nekik majd nem ma‐
rad… És ki lenne az, aki el merné ítélni őket?  

Engem az államnak mint gépezetnek az „olajozat‐
lansága” döbbentett meg elsősorban. Most nem állítom, 
hogy váratlan volt mindaz, ami történt, mert az ellen‐
kezője lett volna az igazán váratlan, ha mindenki 
megfelelően teszi a dolgát. Talán emlékeznek még a 
szucsávai esetre, amikor a mentősök az első fertőzés‐
gyanús pácienst a mentőautó feljáróján elejtették. 
Aztán következett a másik eset, amikor a lakhelyükön 
elkülönített kínaiak egyszerűen megszöktek a felügyelet 
alól.  

A koronavírus nemcsak a lakosság mindennapjaira 
van hatással, de a politikai életre is, hiszen a jelek 
szerint borította az államfő és a liberális párt előre‐
hozott választásokra vonatkozó terveit is. Mondhatnám: 
Iohannis tervez, a vírus végez… De azért várjuk ki a 
végét.
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Szentgyörgyi László

Koronavírus

Három hónap múlva helyhatósági választások

Közös polgármesterjelölttel, de külön 
listákkal indulnak a magyar pártok

Lejárt a jelentkezési ha‐
táridő a marosvásárhelyi és 
a Maros megyei RMDSZ‐ben 
az idei önkormányzati vá‐
lasztásokon kiosztásra ke‐
rülő tanácsosjelölti helyekre. 
Előbbire 24‐en, utóbbira 18‐
an jelentkeztek. A 24‐es lis‐
tán kilenc olyan személy 
van, akik jelenleg is önkor‐
mányzati képviselők, de van‐
nak új nevek is. Leadta je‐
lentkezési iratcsomóját Ta‐
mási Zsolt, a marosvásár‐
helyi katolikus iskola igaz‐
gatója is, aki négy éve nem 
kapott befutó helyet. Ha‐
sonlóan fest a megyei lista 
is: vannak új és már ismert 
nevek. De Kozma Mónika, a 
Pro Economica Alapítvány 
elnökének neve például 
mindkét listán szerepel. 
Mind a megyeszékhelyi, 
mind a megyei jelöltlistán 
befutó helyen lesz legalább 
egy 35 év alatti fiatal és egy 
nő – mondta Kovács Mihály 
Levente, a Maros megyei 
RMDSZ ügyvezető elnöke. 
Előbbi listán három hölgy 
neve szerepel, de az egyetlen 
35 év alatti Frunda Csenge 
lehet. A megyei önkormány‐
zat jelöltjelölt listáján két 
hölgy neve szerepel, de egyi‐
kük sem 35 év alatti. Azt a 
helyet Birtalan István, a Ma‐
ros Megyei Ifjúsági Egyez‐
tető Tanács elnöke kaphatja 
meg. A városi listára jelent‐
kezett még Józsa Tibor, aki 
rövid ideig a város alpol‐
gármestere volt, Kali István, 
Vass Levente tanácsadója, 
illetve Kelemen Márton, Ko‐
vács Lajos, Magyary Előd, 

Mózes Levente, Vajda 
György,  Csiki Zsolt, akiknek 
jelenleg is mandátumuk van 
a városi vagy a megyei ön‐
kormányzatban.  

„Lendületes, szakmailag 
felkészült, menedzserszem‐
léletet képviselő, Maros me‐
gye és Marosvásárhely fej‐
lődését szem előtt tartó ta‐
nácsosi lista összeállítása a 
cél és erre megvan a lehe‐
tőségünk. Marosvásárhely 
és Maros megye Székelyföld 
húzóereje kell legyen, hiszen 
erre minden adottság meg‐
van” – nyilatkozta Kovács 
Mihály Levente. A jelentke‐
zőknek fejlesztési javaslatot 
kellett összeállítaniuk, az 
újrázni készülőknek beszá‐
molót is kellett mellékelniük, 
valamint a szavazójogosult 
1 százalékának a támogató 
aláírását kellett felmutatni‐
uk. Kovács Mihály Levente 
tájékoztatása szerint a Ma‐
ros megyei és a marosvá‐
sárhelyi RMDSZ‐nek legké‐
sőbb március 8‐ig, indokolt 
esetben 10‐ig kell a rang‐
sorolást elvégeznie. Maros‐
vásárhelyen a jelöltek rang‐
sorolását a városi körzetek‐
kel folytatott konzultációt 
követően a Területi Állandó 
Tanács végzi, míg a megyei 
tanácsosok esetében a Te‐
rületi Képviselő Tanácsa.  

 
Saját listával indul  
az Erdélyi Magyar  
Szövetség 

 
Keddi sajtótájékoztatóján 

az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) társelnökei, vagyis 

Csomortányi István, az Er‐
délyi Magyar Néppárt elnö‐
ke és Mezei János, a Magyar 
Polgári Párt elnöke elmond‐
ták, Soós Zoltán független 
polgármesterjelöltet támo‐
gatják, ezzel pedig létrejött 
Marosvásárhelyen az a ma‐
gyar egység, melynek célja, 
hogy a 2020‐as önkormány‐
zati választások eredménye‐
ként leváltsák Dorin Floreat, 
s újra magyar polgármestere 
legyen a székely főváros‐
nak. 

„Az Erdélyi Magyar Szö‐
vetség célja, hogy Erdély‐
szerte erős magyar képvi‐
selet legyen. Ennek szelle‐
mében jelenthetjük be, hogy 
az EMSZ Soós Zoltán füg‐
getlen polgármesterjelöltet 
támogatja a közelgő önkor‐
mányzati választások alkal‐
mával” – jelentette be Mezei 
János. Az MPP elnöke hoz‐
zátette: azért is fontos Soós 
Zoltán támogatása, mert így 
összmagyar jelöltként mé‐
rettetheti meg magát, s ezzel 
létrejött az az együttműkö‐
dés, mely a marosvásárhelyi 
magyarság jogos igénye. Eh‐
hez kapcsolódva Csomortá‐
nyi István elmondta: egyér‐
telmű, hogy Marosvásár‐
helynek változásra van szük‐
sége, hiszen az mindenki ál‐
tal jóideje megtapasztalható, 
hogy a jelenlegi városvezetés 
alkalmatlan feladata elvég‐
zésére. „Az, hogy Marosvá‐
sárhelynek új polgármes‐
terre van szüksége, elsősor‐
ban nem etnikai kérdés. 
Minden helyi lakos érdeke, 
hogy a Dorin Florea neve 

által fémjelzett időszak véget 
érjen, s épp ezért léteznie 
kell egy olyan együttműkö‐
désnek, mely a változás fel‐
tételeit lehetővé teszi” – 
mondta a Néppárt elnöke, 
majd hozzátette: fontosnak 
tartja, hogy Soós Zoltánt 
más, adott esetben román 
politikai szervezetek is tá‐

mogassák. 
Az EMSZ saját tanácsosi 

listával vág neki a megméret‐
kezésnek – úgy a helyi, mint 
a megyei önkormányzatban 
– amely tagjait és rangsoro‐
lásukat a következő hetekben 
hozzák nyilvánosságra. 

 
Pál Piroska

Múlt héten hozta nyilvánosságra az RMDSZ az idei helyhatósági választások 
városi és megyei önkormányzati képviselőjelöltségre jelentkező személyek név‑
sorát. Vannak közöttük a közéletben már ismert párttagok, de új nevek is 
feltűnnek a listán. Bár az Erdélyi Magyar Szövetség is Soós Zoltánt támogatja 
polgármesterjelöltként, az előzetes híresztelések ellenére nem az RMDSZ‑el 
közös, hanem saját listát indítanak a városban és a megyében is.
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„Üzenj a Világnak” ‑ egy erdélyi 
résztvevő az egyiptomi Ifjúsági  
Világfórumon

‘Unom a tévét / Unom 
a rádiót / Valami igazira 
vágyom én / Ami átszól a 
falakon. Kicsit ilyen han‐
gulatban voltam tavaly szep‐
temberben, amikor elkezd‐
tem keresgélni nemzetközi 
konferenciákat, programo‐
kat, amiket megpályázhat‐
nék. Így találtam rá a 3. If‐
júsági Világfórum felhívá‐
sára. November elején ér‐
tesítettek, hogy jelentkezé‐
semet elfogadták, így 2019 
decemberében egyike le‐
hettem annak a 7000 részt‐
vevőnek, akiket 50.000 je‐
lentkezőből válogattak ki 
164 ország képviseletében. 

 
2107‑ben hívták életre 

az Ifjúsági Világfórumot 
egyiptomi fiatalok az or‑
szág elnökének támoga‑
tásával és személyes véd‑
nöksége alatt. A témák 
minden évben az ENSZ Mil‐
lenniumi Fejlődési Céljainak 
mentén kerülnek meghatá‐
rozásra három fő vonal men‐
tén: béke, fejlesztés és kre‐
ativitás. A fő program négy 
napos, ahol panel‐előadások 
és kerekasztalbeszélgetések 
keretében adnak elő nem‐
zetközileg elismert szakte‐
kintélyek, politikusok, ku‐
tatók, de velükegyütt olyan 
tehetséges fiatalok is, akik 
saját szakterületükön már 
bizonyítottak, innovatív kez‐
deményezéseik által válto‐
zást hoztak saját közössé‐
geikben. Ezt megelőzően két 
napig workshopokra kerül 
sor leginkább fejlődő orszá‐
gokból érkezőrésztvevők 
számára. A fő programmal 
párhuzamosan zajlik továb‐
bá a Modell Mediterrán Unió 
‘ülésszaka’, az Ifjúsági Világ‐
színház előadásai, valamint 
több, ifjúsági projekteket 
bemutató ötletbörze. 

 
‘Valami készül / Ezer a 

dolgom / Gyere, ha mon‑
dom! / Jó, megoldom 
/Üzenj a világnak / Ma 
nem leszel otthon’ ‑ így 
készülődtem lázasan. Ví‐
zumot igényeltem, interne‐

ten felvettem a kapcsolatot 
más beválogatott résztve‐
vőkkel, kapcsolatba léptem 
a régióból indulókkal. Így 
derült ki, hogy rajtam kívül 
még egy magyar és két ro‐
mán résztvevő lesz. Bár elég 
sokat utazom, ezúttal mégis 
sokkal izgatottabban tartot‐
tam a reptérre. A beparkoló 
Egyptair repülőn rajta volt 
a Fórum logója, a fejpárná‐
kat is az díszítette. Éreztem, 
hogy egy nagyon különleges 
eseménynek leszek részt‐
vevője, izgalmam csak egyre 
nőtt.Kairóban kellett átszáll‐
ni. Mivel először jártam 
Egyiptomban, alaposan szét‐
néztem a reptéri boltokban. 
A belföldi terminál hivatalos 
’duty‐free’ boltjában alkoholt 
már nem árultak, viszont 
háztartási gépeket és por‐
szívót, azt igen. Késő éjjel 
landoltam Sharm‐el‐Sheik‐
ben, ahol már a reptéren 
megtörtént a regisztráció. 
A különleges biztonsági in‐
tézkedések bizonyítékaként 
arcfelismerő rendszerrel 
azonosítottak minden re‐
gisztrált résztvevőt, aztán 
különbusz szállított a szál‐
lodákhoz. Már itt érezni le‐
hetett a rendezvény volu‐
menét elnézve az önkénte‐
sek számát és a buszok teljes 
armadáját, ami a nap 24 
órájában várta és szállította 
a résztvevőket.  

 
Azon szerencsések kö‑

zött voltam, akik már pár 
nappal a hivatalos ren‑
dezvény kezdete előtt ér‑
keztek, így módom nyílt 
rá, hogy felfedezzem a vá‑
rost és a környékét. És 
még szerencsésebbnek érez‐
tem magam azután, hogy 
legelső nap megismerked‐
tem egy finn fiúval, valamint 
egy japán lánnyal, akikkel 
szomszédos szobákban lak‐
tunk. Mi voltunk az elsők a 
180 résztvevő közül, akik 
abban a szállodában kerül‐
tek elszállásolásra. A hosz‐
szabb együtt töltött idő, az 
átbeszélgetett esték és a kö‐
zös élményeknek köszön‐

hetően igazi barátság szü‐
letett közöttünk. Velük éltem 
meg igazán, hogy ‘Minek az 
álarc? / Nem kell félni / 
Öröm a vágyból hogy lesz / 
Senki se nézi.’ 

 
Többen aggódtak a biz‑

tonságomért, amikor ki‑
derült, hogy Egyiptomba 
utazom.  Sharm‐el‐Sheik‐
be érkezve kiderült számom‐
ra, hogy ez a hely nem az 
‘igazi’ Egyiptom, hanem egy 
határral körbekerített üdülő 
település, ahol mindent meg‐
tesznek a nemzetközi turis‐
ták biztonságáért és kényel‐
méért. Ennek köszönhetően 
anélkül, hogy meg kellett 
volna tapasztalnom minden‐
napi valóságát,mégis renge‐
teget megtudtam az ország 
helyzetéről a Fórum egyip‐
tomi résztvevőivel beszél‐
getve, együtt kirándulva, a 
helyi idegenvezetőktőlér‐
deklődve. Első kirándulá‐
sunk alkalmával búvárkodni 
mentünk egy 80km‐re levő 
településre, Dahab‐ba. A 14 
résztvevőből 9 egyiptomi 
volt, ők hirdették meg a fa‐
cebook‐on az eseményt a 
Fórum egyik csoportjában. 
Ők maguk is először jártak 
a környéken, így együtt él‐
veztük az élményt, de mivel 
ismerik a kultúrát, igazán 
biztonságban éreztük ma‐
gunkat és nem tudtak min‐
ket átverni sehol az utazás 
során. Így például a kölcsön‐
zött búvárfelszereléseinkre 
egyből kialkudták akedvez‐
ményt. Ennek az utazásnak 
a fő természeti látnivalója a 
Kék Lagúna volt, ahol a Vö‐
rös‐tenger koralljaiban és 
színes halseregében lehet 
gyönyörködni. Olyan, mint 
egy nagy akvárium, csak a 
halak ötször akkorák és a 
szivárvány minden elkép‐
zelhető színében pompáz‐
nak. Hasonló élményben volt 
később részünk, amikor a 
Ras Mohamed Nemzeti Park‐
ba hajóztunk. (Írnom sem 
kell, hogy aznap reggel a mi 
hajónk egy óra késéssel 
hagyhatta el a kikötőt, mivel 

a biztonsági rendszer nehe‐
zen kezelte, hogy ‘miattunk’ 
volt a fedélzeten dél‐afrikai, 
zambiai, orosz, holland, bel‐
ga, finn, japán és magyar út‐
levél is.) 

 
A kirándulások sorában 

a legmeghatározóbb él‑
ményt a Sínai‑hegy meg‑
mászása jelentette szá‑
momra. ‘Légy készen reg‐
gelre, és jöjj fel reggel a Sí‐
nai‐hegyre, és állj ott elém 
a hegy csúcsán!’ (2 Mózes 
34:2) ‐ áll az utasítás a Bib‐
liában Mózes számára. A 
szervezett túrákon most is 
mindenki éjjel mássza meg 
a hegyet, hogy a napfelkeltét 
a csúcsról csodálhassa. En‐
nek megfelelően a szállo‐
dától este 8‐kor vettek fel, 
majdmintegy 3 órás utazás‐
sal érkeztünk az 1600m‐en 
található Szent Katalin ko‐
lostorhoz, ami a túra kiin‐
duló pontja. Innen két út 
vezet a 2300m‐es csúcsra, 
a „Mózes‐hegyre”: 3750 
‘bűnbánati’ szikla‐lépcső 
(‘Mózes ösvénye’), illetve 
egy könnyebb, szerpentines 
turistaút, ami aztán bekap‐
csolódik az elsőbe az utolsó 
700 lépcsőnél. Ez utóbbit a 
tevés útnak is hívják, mivel 
tevét lehet bérelni, ami a 
lépcsőkig felvisz. Az út men‐
tén több beduin ‘kávézó‐sá‐
tor’ van, ahol meg lehetpi‐
henni, felmelegedni. Bár a 
környéken a nappali csúcs 
hőmérséklet még decem‐
berben is 25 fok körül van, 
az éjszakák igen hűvösek 
az évnek ebben a szakában. 
Ottjártunkkor ‐10 fok alá 
süllyedt a hőmérséklet, ami‐
hez hozzáadódott a nem‐
alvás és a három órás má‐
szás fáradtsága. Így a ‘csúcs‐
támadás’ előtti másfél óra 
alatt igencsak vacogtunk a 
beduin sátorban a meleg 
tea és a helyszínen bérelt 

pokrócok ellenére. De a nap‐
felkelte színei és melege 
minden fáradtságért kárpó‐
tolt.A korareggeli órákban 
visszaereszkedtünk az 
UNESCO Világörökség részét 
kepéző Szent Katalin kolos‐
torhoz, amely a világ egyik 
legrégebbi ma is működő 
keresztény kolostora. Jelen‐
leg 26 görög ortodox szer‐
zetes él itt, ahol a hagyo‐
mány szerint Mózes az égő 
csipkebokrot látta.  

 
Ha más nem is történt 

volna az eddig leírt kirán‑
dulásokon és találkozá‑
sokon kívül, akkor is óri‑
ási élményben lett volna 
részem. De maga a rendez‐
vényen való részvétel min‐
den képzeletet és elvárást 
meghaladt. A nyitóesemény‐
re, amelyen az egyiptomi 
elnök személyesen vett 
részt, 3000 résztvevő kapott 
meghívót a terem befoga‐
dóképességének megfele‐
lően. Azon szerencsések kö‐
zött voltam, akik jelen le‐
hettek az eseményen. Az a 
hangulat és lelkesedés, ami 
a teremben fogadott, leír‐
hatatlan. Az esemény ‘him‐
nuszára’ már a kezdés előtt 
egy órával mindenki táncolt 
és lengette a zászlóját. 
‘Hagyd kint a valóságot / 
Ami húz, ami tép / Ami szét‐
szed, belül leláncol / Hagyj 
kint mindent, mi bántott / 
A tükörképed így téged még 
nem látott’ ‐ valóban nem 
ismertem magamra. Boldog 
voltam, különlegesnek és‐
rettentő szerencsésnek érez‐
tem magam. Néhány sorral 
előbbre nagy román zászlót 
lengettek. Előrefurakodtam, 
hogy lássam, kik a honfi‐
társak. Legnagyobb megle‐
petésemre négy szénfekete 
arcot láttam a zászlóalatt. 
Csádi fiatalok voltak. Mint 
kiderült, Csád zászlója je‐

Már a hazafelé útra csomagoltam az egyiptomi szállodai szobában 2019 decem‑
berében, amikor megakadt a figyelmem egy dalszövegen: ‘Az ellentétek úgyis le‑
omlanak / Ahogy eggyé válunk mind a közös ég alatt... / Mert ugyanazt hoztad, 
ugyanazt érzed / Ugyanaz mozgat, ez az egy élet’. Figyelmesebben újra hallgatva 
a Hagyd kint (Margaret Island) teljes dalszövegét rájöttem, hogy a tökéletes 
összefoglalója annak a szavakban amúgy nehezen leírható élménynek, amiben 
részem volt az Ifjúsági Világfórum résztvevőjeként az egyiptomi Sharm‑el‑She‑
ik‑ben. Jelen beszámolómat az említett dal szövege köré fűztem. 
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• Ideggyógyászat 
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• Sebészet 

• Infektológia 
• Allergológia 
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A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI 
 10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK  

bármely szakrendelés esetén  
ezen szelvény felmutatásával. 

lenleg megegyezik a román 
zászlóval, mertamikor Csád 
1960‐ban függetlenné vá‐
lásakor elkezdte használni 
ezt a zászlót, a román zász‐
lón rajta volt a kommunista 
címer, így nem volt egyezés. 
Mosolyogva készítettünk kö‐
zös fényképet.  

 
Az élményt a találkozá‑

sok, a rövid beszélgetések 
tették igazán színessé. Más 
nagyobb szabású rendezvé‐
nyekkel ellentétben, ahova 
mindenki kisebb társasággal 
érkezik, itt a jelentkezés 
alapján legnagyobb részt 
mindenki egyedül jött. Ez 
pedig igazán nyitottá tette 
a résztvevőket ‐ akik amúgy 
sem unalmas emberek, nem 
kell őket emlékeztetni, hogy 
‘Odakint bárhol követ egy 
dallam / Ha sohasem hallod, 
veled is baj van / Ne csak 
azt várjad van‐e már péntek 
/ Tele van színnel ez az egy 
élet’. Mindenki a saját dal‐
lamával érkezett: élethely‐
zetével, hátterével, tapasz‐
talataival és a tenni akarás‐
sal, hogy változást hozzon 
környezetében, közösségé‐
ben, világunkban. „Segítsen, 
amíg elér a keze” ‐ ahogy 

az egyik résztvevő fogalma‐
zott. Egyik reggel felültem 
a buszra, egy afgán fiú ült 
mellém. Kiderült, hogy In‐
diában írja doktor tézisét 
az afgán nők iskoláztatásá‐
ról. ‘Oktasd a lányokat: csa‐
ládba fektetsz; oktasd csak 
a fiúkat: individualizmusba.’ 
‐ mondta. Aztán kérésemre 
elmondta, milyen most a 
helyzet Afganisztánban, és 
milyen volt a tálibok idején 
azzal kezdve a beszámolót, 
hogy nem szabad elhinni, 
amit a médiában látunk. (Ez‐
zel a mondattal több be‐
szélgetés is kezdődött.) A 
helyszínre érkezve egy vi‐
rágkoszorút viselő mikro‐
néziai bennszülött lánnyal 
kezdtünk beszélgetni, akivel 
egyetértettünk abban, hogy 
mennyire fontos a hagyo‐
mányos értelemben vett tu‐
dás megszerzése az internet 
korszakában is. Így tudtam 
meg, hogy programot indí‐
tottak otthon, aminek ke‐
retében visszatanítják a fi‐
atalokat, hogy hajózás köz‐
ben hogyan lehet tájéko‐
zódni a csillagokból. Aztán 
a vacsoránál a hongkongi 
műszaki egyetem robotikai 
tanszékének egyik vezető 

professzorával elegyedtünk 
beszélgetésbe. Hihetetlen 
tudású szaktekintély, való‐
színűleg más helyzetben a 
közelébe sem férkőzhettünk 
volna. Most meg annyira él‐
vezte a velünk való találko‐
zást, hogy végül ő kért közös 
fotót, amit rögtön meg is 
osztott a világhálón. És 
számtalan hasonló érdekes 
találkozás‐morzsát tudnék 
említeni. 

Egy nagyobb dió héjában 
így foglalható össze az egyip‐
tomi utam, amiről amúgy 
órákon és napokon keresztül 
tudnék beszélni. Informá‐
ciók, élmények, benyomások 
és tanulságok tömkelege az, 
ami ezt az utat különlegessé 
tette. És azt is megmutatta, 
hogy sok hasonló gondol‐
kodású fiatal van szerte a 
világban, akikkel együtt le‐
het működni határoktól 
vagykontinensektől függet‐
lenül. És újra felcsendülnek 
a fülemben az ismerős so‐
rok: ‘Az ellentétek úgyis le‐
omlanak / Ahogy eggyé vá‐
lunk mind a közös ég alatt 
/ Mert ugyanazt hoztad, 
ugyanazt érzed / Ugyanaz 
mozgat, de te vagy a lényeg’. 

Demeter Dorka

A hun kor egyik legjelentősebb 
erdélyi emlékét találták meg 
Marosszentgyörgyön
Lapunk hasábjain 2015 májusában, terjedelmes cikkben számoltunk be a Nagy‑
ernye határában – a terelőút nyomvonalán – zajló régészeti munkálatokról. Az 
akkor ismertetett eredmények azonban a későbbiek során sokat bővültek. 
Többek között az is kiderült, hogy az egyik feltárt sír egy hun harcos maradványait 
tartalmazza. Ezzel kapcsolatban a Maros Megyei Múzeum 2020. március 6‑án 
Tekintet a múltból (A marosszentgyörgyi hun kori lovas arcrekonstrukciója) 
cím alatt nyit tárlatot a Kultúrpalota Kistermében, amelyet régészeti konferencia 
követ. Dr. Gál Szilárd Sándor antropológust kérdeztük a lelet jelentőségéről.

A Maros Megyei Múzeum 
régészei 2014 november‐
decemberében végeztek ré‐
gészeti diagnózist a tervezett 
terelőút teljes útszakaszán, 
amelynek alkalmával 50 mé‐
terenként ástak kutatóár‐
kokat. Ahol leleteket észlel‐
tek, ott lehatárolták a helyet. 
A felmérés során hat kisebb 
és egy nagyobb lelőhelyre 
bukkantak, amelyeken 2015. 
május elején elkezdték a fel‐
tárási munkálatokat. A Te‐
rebics patak északi oldalá‐
nak első kis teraszán neoli‐
tikumi (csiszolt kőkorszak) 
leletek kerültek napvilágra: 
kerámia, kevés csont, egy 
kőbalta és két felszíni ház 
nyoma. Egy kissé fennebb, 
egy következő kis teraszon 
további, csiszolt kőkorszak‐
ból származó objektumok 
bukkantak elő. Ehhez társult 
egy késő bronzkori temető, 

három biztos és egy való‐
színűsíthető sírral. Az feltárt 
sírokban két felnőtt és egy 
hat év körüli gyermek csont‐
jaira találtak. A munkacso‐
portunkhoz tartozott Gál 
Szilárd Sándor antropológus 
is, aki már ott a helyszínen 
megvizsgálta és értékelte az 
ilyen jellegű leleteket. A 
bronzkor végi Kr. e. 15‐13. 
századból (Noua kultúra) 
származó zsugorított (emb‐
rionális testtartású) pozíci‐
óban eltemetett testek mellé 
edényeket helyeztek a te‐
metkezés során, a kor szo‐
kásához híven, amelyeket a 
régészek meg is találtak. A 
lelőhelyen továbbá a Kr. e. 
11‐9. századból származó 
kora vaskori (Gáva kultúra) 
leleteket is találtak: egy nagy 
tároló edényt, egy nagyobb 
tároló gödröt és több hely‐
színt, amelyeket akkor ku‐

tattak. Szórványosan római 
kori edénytöredékek is elő‐
bukkantak. Tájékoztatott ak‐
kor dr. Bereczki Sándor a 
régészeti ásatás vezetője. 
Mai lapszámunkban dr. Gál 
Szilárd Sándort kértük arra, 
hogy beszéljen a későbbiek 
során talált hun kori temet‐
kezési leletről. 

 
– Kérem, ismertesse: mivel 

is foglalkozik az antropoló‑
gus? 

– Az antropológus törté‐
neti korú emberi csontma‐
radványok vizsgálatával – 
életkor, nem, termet meg‐
határozás –, régmúlt idők 
betegségeinek vizsgálatával, 
fogazat, életmódbetegségek 
(ú.n. stresszmarkerek) és 
egyéb elváltozások beazo‐
nosításával foglalkozik. 

 
folytatás a 6. old. 

A koponya 
alapján  

rekonstruált 
arc
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Hun korhoz köthető  
temetkezések 

 
– A terelőút nyomvonalán 

néhány éve ásatásokat vé‑
geztek. Kérem, ismertesse a 
fontosabb lelőhelyeket és a 
korokat, amelyből származ‑
nak? 

– 2015‐ben a Koronka‐
Nagyernye terelőút terve‐
zése során régészeti feltá‐
rásokra került sor. Maro‐
szentgyörgy és Nagyernye 
határában fontos régészeti 
lelőhelyeket tártunk fel: 
Nagyernyén a Marosszen‐
tanna‐Cerneahov kultúrkör‐
höz és a gepida korhoz köt‐
hető népvándorlás‐kori sí‐
rok kerültek napvilágra, míg 
Maroszentgyörgy határ‐
ában, a Tófalvi út mellett 
egy késő római kori falu és 
két hun korhoz köthető te‐
metkezést sikerült feltárni. 

 
– Erdély területén mennyi‑

re gyakoriak a hun kori le‑
letek, sírok?  

– Erdélyből, a Maros kö‐
zépső folyásának vidékéről 
csak kevés sír ismert ebből 
a korszakból, ezért a Ma‐
rosszentgyörgy határában 
feltárt temetkezés igen nagy 
jelentőséggel bír.  

 
A marosszentgyörgyi  
lelet a hun kor egyik  
legjelentősebb  
emléke Erdélyből 

 
– Mit kell, mit lehet tudni 

a Nagyernye határában 
megtalált hun sírról, hun 
harcosról? 

– A Marosszentgyörgy ha‐
tárában feltárt két sírból 
csak az elsőt lehetett meg‐
vizsgálni, mivel a második 
temetkezés a rablás során 
teljesen megsemmisült. Az 
1. sz. sír észak‐dél tájolású, 
lépcsőzetes kialakítású. A 
sírfolt jelentős részét a rab‐
lógödör foglalja el. Az el‐
hunyt mellé egy részleges 
lócsontvázat is helyeztek – 
lókoponya, lábszárcsontok 
és paták. A ló az elhunyt 
jobb oldalán helyezkedett 
el a jobb felkarcsontok és a 
medence‐öv vonalában. A 
temetkezési szokások – tá‐
jolás, lovas‐temetkezés – és 
a sírmelléklet – bronz le‐
mezzel fedett kupakos 
csontfésű, cloisonné tech‐
nikával készült arany veret 
– alapján a sír az 5. század 
közepére‐harmadik negye‐
dére, vagyis a hun korba, 
vagy az ezt közvetlenül kö‐
vető időszakra keltezhető. 

Habár a sírmelléklet erős 
germán (gót, gepida kor te‐
metőiben gyakran előfor‐
duló leletek) hatást mutat, 
a temetkezési szokások és 
az utólag elvégzett archeo‐
genetikai vizsgálatok – a 
felmenők anyai és apai ágon 
történő belső‐ázsiai kimu‐
tatása – megerősítették azt 
a felvetésünket, hogy a ma‐
rosszentgyörgyi lelet a hun 
kor egyik legjelentősebb 
emléke Erdélyből. A lovas 
feltehetően katona volt.  

Az interdiszciplináris ré‐
gészeti kutatások egyik je‐
lentős képviselője, dr. Török 

Tibor szegedi genetikus vé‐
gezte el a marosszentgyör‐
gyi lelet elemzését, az arc‐
rekonstrukciót pedig dr. 
Kustár Ágnes budapesti ant‐
ropológus lelet koponyája 
alapján. A kivitelezésben 
köszönettel tartozunk a Ma‐
gyar Turán Alapítványnak 
és Bíró Zsolt budapesti ant‐
ropológusnak. 

Érdemes megemlíteni 
még a részleges lócsontváz 
archaeo‐zoológiai elemzé‐
sének eredményeit is. Ke‐
lemen Imola, a Csíki Székely 
Múzeum munkatársa sze‐
rint a sírból előkerült ló‐
csontok egy alacsony ter‐
metű, vékony csontozatú, 
13 évnél idősebb, mén lótól 
származnak. Erős fizikai 
megterhelés nyomai figyel‐
hetők meg rajta, ami fiata‐
lon elkezdett intenzív lo‐
vaglásra utal. 

 
Nemes Gyula

Névjegy: GÁL SZILÁRD SÁNDOR  
Marosvásárhelyen született, de Székely‐
keresztúron nőtt fel. Tanulmányait a 
kolozsvári Babeş‐Bolyai Tudomány‐
egyetemen és a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen végezte. Pályafu‐
tását a kolozsvári Régészeti Intézetnél 
kezdte, és 2010‐től dolgozik a Maros 
Megyei Múzeumnál, ahol 2018‐tól a 
Történelem osztály vezetője. Ugyanakkor 
a Babeş‐Bolyai Tudományegyetem, Ré‐
gészet Tanszékén Bevezetés a fizikai 
antropológiába címen kurzust tart I. 
éves hallgatóknak. Kutatási területe a 
fizikai antropológia, emberi csontma‐
radványok vizsgálata.

A feltárt sír

folytatás a 6. oldalról.

Március 15 – a legszebb szabadságharc az  
ezeréves kárpát‑medencei helytállásunkban!
Egyetlen történelmi esemény sem él olyan elevenen és büszkén a magyar nép emlékezetében, mint az 1848‑49‑es szabadságharc, 
pedig Világosnál vesztesként tették le a fegyvert, de a kivégzett tizenhárom aradi tábornokra mai napig felemelt fejjel emlékezünk. Jó 
száznyolcvan év múlva is tisztelettel és méltósággal ejtjük ki Kossuth Lajos és Széchenyi István, Petőfi Sándor és Klapka György nevét, 
mert élnek ők tovább bennünk, minden nemzedékben. Talán soha nem volt olyan egységes a nemzet, mint abban a szabadságharcban, 
ahol nem egy ország hivatalos hadserege, hanem a nép, a nemzet vállalta az élet‑halálharcot a szabadságért. Ismert vagy névtelen 
hősök között ott állnak az erdélyiek, marosszéki elődeink is, köztük az az Albert János marosvásárhelyi református lelkipásztor, akit 
utána tizenkét évi várfogságra ítéltek vagy éppen bágyi Török János kollégiumi professzor, az egyik székely vértanú. Bizony, ma is meg‑
hatódással és büszke elismeréssel gondolunk 1848‑ra, amely a legszebb szabadságharc volt ezeréves kárpát‑medencei helytállásunkban. 

Toró T. Tibor,  
az Erdélyi Magyar Nép‐
párt ügyvezető elnöke: 

„Akard végre,  
hogy mi is akarjuk...”  

Szabadságharcunkat 
az autonómiáért ma a 

demokrácia és a jog esz‑
közeivel vívjuk 

– 1848 fényesen ragyogó 
csillag a magyarság törté‐
nelmében. Nemzeti ünne‐
pünkön mindig ezt a ragyo‐
gást idézzük, hogy erőt me‐
rítsünk belőle mindennap‐
jaink szabadságharcához. 
Hogy beragyogja azt, hogy 

világítsa az utat, amelyen 
mennünk kell a jelenen át 
a jövő felé. 

Ma megváltozott körül‐
mények között és a modern 
kor eszközeivel, de ugyanazt 
a szabadságharcot vívjuk, 
mint akkor eleink. 

Idézzük fel, mit is akartak 
legjobbjaink 1848‐ban: ön‐
rendelkezést – felelős kor‐
mányt az országnak, de‐
mokráciát, szabadságot és 
egyenlőséget, továbbá egye‐
síteni a nemzetet – Uniót 
Erdéllyel. 

Eltelt másfél évszázadnyi 

történelem, a magyarság 
túlélt három önkényuralmi 
rendszert és két világhábo‐
rút, egyharmadára fogyott 
az Ország és hét határon 
túlra szakadt a Nemzet. „De 
oly sok balszerencse közt 
és oly sok viszály után … 
még él nemzet e hazán.” 

Mit akar ez az élő és élni 
akaró nemzet ma: erős, sza‐
bad és szuverén Magyaror‐
szágot, egyenrangút Európa 
demokratikus államai kö‐
zött, szabad és önmagukat 
demokratikusan megszer‐
vező nemzeti közösségeket 

a Kárpát‐medencében és 
határmódosítás nélküli 
nemzetegyesítést. 

1848‐ban fegyvert fogott 
a nemzet jobbik része meg‐
védeni szabadságát – Kos‐
suth Lajos hadba hívta hon‐
védjeit, Bem apó és a tá‐
bornokok, a későbbi aradi 
tizenhármak élére álltak a 
hadaknak, Háromszéken 
Gábor Áron pedig ágyút 
ígért és adott, majd több 
ezer és tízezer társával 
együtt életét is adta a ma‐
gyar szabadságért. 

Nekünk ma inkább él‐

nünk kellene érte. Okosan, 
elkötelezetten, tisztességgel 
és következetesen. Mert sza‐
badságharcunkat ma a de‐
mokrácia és a jog eszköze‐
ivel vívjuk. 

Áttörést kell elérnünk 
nemzeti közösségeink belső 
önrendelkezésének kérdé‐
sében. Mert erősen hisszük, 
tudjuk: az autonómia a meg‐
oldás. Itt, Erdélyben, a Szé‐
kelyföldön és a Partiumban 
sajátos jogállású autonóm 
közigazgatási régiót aka‐
runk. Amelyet elismer és 
élni hagy Bukarest, amely‐
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nek fejlődésére külön oda‐
figyel Brüsszel. Erről szól a 
Székely Nemzeti Tanács eu‐
rópai polgári kezdeménye‐
zése a nemzeti régiók sza‐
bad, diszkriminációmentes 
fejlődéséért. És ezt csak 
együtt tudjuk elérni. Itthon, 
Erdélyben, szerte a Kárpát‐
medencében és otthon, Ma‐
gyarországon, szekértábo‐
rokat elválasztó törésvona‐
lak fölött átnyúlva és kezet 
fogva, ahogyan történt ez 
legutóbb a Magyar Ország‐
gyűlésben. Továbbá csata‐
rendbe állítani európai sors‐
társainkat, a katalánokat, a 
baszkokat, a bretonokat, az 
okszitánokat, a szorbokat, 
az Aland‐szigeti svédeket 
és belgiumi németeket, a 
bulgáriai törököket és a kö‐
zömbös Európa összes 
számbeli kisebbségben élő 
nemzeti közösségeit. Leg‐
alább egymillió akaratsu‐
garat Brüsszel felé elindí‐
tani. Hogy onnan visszatük‐
röződve, világot gyújtson a 
bukaresti fejekben is.  

De elsősorban nekünk 
kell akarnunk. Végigmenni 
az úton, megvívni a harcot. 
Nem csak magunkért, ha‐
nem inkább gyermekein‐
kért. Akiktől a jelent kölcsön 
kaptuk, hogy jövőt biztosít‐
hassunk nekik. Ennél telje‐
sebbet és igazabbat, szé‐
kely‐magyar jövőt itt, szü‐
lőföldünkön, a Kárpát‐me‐
dencében. 

„Márciusi Nap, nagy a te 
hatalmad / S magyar Már‐
ciust, magyar forradalmat... 
/ ...akard végre, hogy mi is 
akarjuk...” 

 
Gáspár Sándor  

újságíró: 
Nem engedünk 

 a negyvennyolcból! 
 
‐ Március 15 tavaszi, ve‐

rőfényes hangulat, amikor 
kihúzom magam, érzem, 

hogy feszül a karom, a mell‐
kasom, élvezem a levegő 
ízét, illatát, erővel, lendü‐
lettel telek meg, örvendek 
minden szembejövőnek és 
érzem, hogy boldog lehetek. 
Ezt érzem.  

Amikor beszélni kell róla, 
akkor eszembe jut, hogy az 
iskolában is, történelemből 
tanultam ugyan, hogy már‐
cius 15‐én kitört a forrada‐
lom, lelkesen ünnepelt min‐
denki,  Jókai regényeiből is 
áradt a csodálat és tisztelet 
március 15‐ről szólva, több‐
ször jártunk gyerekkorom‐
ban a Székely Vértanúk em‐
lékművénél is,  óvódásként 
már tudtam a Talpra ma‐
gyart, még a kokárdáról is 
tudtam, de csak felnőttként, 
a nyolcvanas években esz‐
méltem rá, hogy március 
15 nem a múlt. Március 15‐
öt meleg, bensőséges ün‐
nepként kell megélni, ez a 
nap a történelem mélysé‐
géből is hozzánk szól. Mint 
amikor megérik a mag és a 
gyümölcs héja fölhasad, ak‐
kor ért bennem is valósággá 
az a mondat, hogy március 
15‐én minden magyar em‐
ber feltűzi a nemzeti színű 
kokárdát, bárhol is van a 
világon.  

Attól kezdődően minden 
évben kimentem, mikor 
egyedül, mikor a gyerekko‐
csit tolva, tisztelegni negy‐
vennyolc előtt. De csak úgy, 
magánemberként, olykor 
kokárda nélkül, máskor az‐
zal, és restellkedve, mert a 
felöltő alatt, a zekére tűztem 
csupán. Ha ismerőssel ta‐
lálkoztam, amúgy cinkosan 
mosolyogva köszöntünk 
egymásnak, de szólni, senki 
nem szólt. Persze, 1990. 
március 15‐én már más volt 
a helyzet, sokan eljöttek az 
emlékműhöz, de igazán csak 
arra a tolókocsis férfira em‐
lékszem, aki, bár nehezen, 
de maga gördítette a kocsi‐

ját és elégedetten mondta 
nekem, hogy ő régebben is, 
minden esztendőben itt 
volt. Mutatta, hogy kokár‐
dája is van, még a régi idők‐
ből. Bólogattam is neki, hi‐
szen tudtam magam is, hogy 
azelőtt, nyolcvankilen előtt 
alig‐alig fordult meg valaki 
az emlékmű körül. Arra a 
napsütéses napra úgy is  
emlékszem, hogy aznap 
semmi sem zavarta ünnepi 
hangulatunkat. Azt a toló‐
kocsis férfit talán kilencve‐
negyben még láttam már‐
cius 15‐én az emlékmű mel‐
lett, utána többé nem, de 
manapság is, mikor március 
15‐én feltűzöm a kokárdát, 
érzem magamon elégedett, 
nyugodt pillantását, feszes 
tekintetét, és egyúttal a ki‐
lencvenes éveknek azt a 
hangulatát élem meg, hogy 
egyedül voltam az utcán, 
akinek a mellén virított a 
kokárda. Egyszer Budapes‐
ten ért március 15 – ott 
nem volt ember, akinek a 
mellén ne ragyogott volna.  

Március 15 hangulata 
azóta sokat változott nekem. 
Az 1848‐as törvények lelkes 
jóhiszeműségének hangu‐
latára a románság tragikus 
szembefordulása, majd Tri‐
anoni diktátummal végződő 
vergődő események rakod‐
nak.  

A negyvennyolcas lendü‐
let lelkesedését a vásárhelyi 
Petőfi‐szobornál szoktam 
érezni, de a Székely Vérta‐
núk emlékművénél sokszor 
a hivatalos gyűlések han‐
gulatát éltem, ami messze 
nem negyvennyolc lelkesítő 
emléke.  

Ha csak arra gondolok, 
amit mindig éreztem, akkor 
eltölt az öröm. Ha negyven‐
nyolcban talpra tudtunk áll‐
ni, mert gyűlt annyi erőnk, 
tanultunk annyit a környező 
világtól is, és felismertük, 
hogy a saját eszünkben is 

bízhatunk, akkor bármilyen 
helyzetben készülhetünk, 
hogy segítsünk magunkon. 

1848. március 15‐jének 
a jelentőségét mintha meg‐
int kezdenők elfelejteni, pe‐
dig a jobbágyság eltörlése 
szabadított föl olyan ener‐
giákat, hogy a XIX. század 
második felében Európa leg‐
látványosabban, leggyor‐
sabban fejlődő országa lett 
Magyarország.  

Március 15 következmé‐
nye a legtöbb erdélyi város 
mai arca is. Nagy idők nagy 
embereket teremnek – s 
most azokra gondolok, akik 
a szabadságharcban részt 
vettek, vállalták miatta ván‐
dorbotot is, és a világ más 
szegletében tűnt föl a te‐
hetségük, ott éltek úgy, hogy 
itthon is büszkék lettünk 
rájuk.  

Petőfi versei révén él ma 
is negyvennyolc. Mindenki 
megérezheti azoknak az 
éveknek minden magával 
ragadó lendületét és érthe‐
tővé válik a későbbi jelszó: 
Nem engedünk a negyven‐
nyolcból. Manapság szeret‐
ném, ha toldhatnánk hozzá.  

 
Sándor István  

nyugalmazott református 
lelkész, az Erdővidéki Re‐
formátus Egyházmegye 
volt espereshelyettese: 

Egyenlőség, szabadság, 
testvériség 

 
‐ Amikor manapság már‐

cius 15‐ről beszélünk, már 
legtöbb óvodás korú gyer‐
mek előtt is megjelenik a 
kokárda, a nemzeti zászló, 
amit ezen ünnepélyes alka‐
lommal illik kitűzni, kitenni. 
Lelkiismeretes óvónők, ta‐
nítók, tanárok igyekeznek 
nemzeti hovatartozásunkat 
beleoltani a gyermekek szí‐
vébe, hogy tudják, hova tar‐
toznak, melyek az értékeink, 
szimbólumaink, jelképeink. 

És nyilván az ünnepet, an‐
nak üzenetét is próbálják 
átadni a felnövekvő gene‐
rációknak.                                               

Az 1989‐es decemberi 
események előtt ez vissza‐
fogottabb volt. Akkor még 
nem használhattuk ennyire 
sem nemzeti szimbóluma‐
inkat. De akkor is, bár óva‐
tosan, népdalként, a negy‐
vennyolcas nótákat volt, aki 
megtanította. Utána termé‐
szetesen másként tudtunk 
ünnepelni.  

Eszembe jut az első már‐
cius 15‐i ünnepség, amit 
Bodosban, a szolgálati he‐
lyemen tartottunk meg 
1990‐ben. Nagy izgalommal 
készültünk az ünneplésre. 
Szép programot állítottunk 
össze erre az alkalomra.  

A templom zsúfolásig 
megtelt ünneplőkkel. Egy 
ügyes, ötödikes kislány ma‐
gyar ruhában, pártát viselve, 
elszavalta a Nemzeti dalt, 
ideillő énekeket énekeltünk, 
és természetesen elénekel‐
tük Himnuszainkat is. Fel‐
emelő, szívet melengető ün‐
nepség volt. Erre az alka‐
lomra előkerült a lelkészi 
lakás padlásán féltve őrzött, 
piros‐fehér‐zöld sávos zász‐
lórúd, és a más helyen őr‐
zött nemzeti zászló, amit 
egy család dugdosott az 
1940‐1944‐es „magyar vi‐
lág” óta.   

A zászlót a torony abla‐
kában lengette a szél, meg‐
dobogtatva mindnyájunk 
szívét. Erdővidéken is min‐
denütt ünnepi megemléke‐
zéseket tartottak, és tarta‐
nak azóta is, ünnepelve és 
emlékezve a forradalomra. 

Mit jelent nekem, nekünk 
március 15? Ezt úgy gon‐
dolom, a híres tizenkét pont 
függelékeként, jelen írás cí‐
meként leírt három fogalom, 
vagy ha úgy tetszik, köve‐
telmény fogalmaz meg. Ez 
a követelmény semmit sem 
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Lecke, talán időben
Van, amikor a régóta várt, 
papírforma‑vereség is 
mellbe vágja az embert. 
Harminc év után először 
nem lesz deklaráltan ma‑
gyar képviselet a pozsonyi 
parlamentben. 

Emlékszem, teljesen el‐
képedve álltam az ítélet hal‐
latán. No de kérem, engem 
lefoglalnak különféle lova‐
gias ügyek és egy elektro‐
mos gitár, s az igaz, hogy 
nem volt időm holmi ma‐
tekkal foglalkozni, de ér‐
telmes vagyok meg tehet‐
séges is, hát, milyen dolog 
épp engem megbuktatni, 
amikor jövőre pont tanulni 
is terveztem volna? Az ér‐
velés nem hatotta meg a 
tanárnőt, a bliccelő diák 
megsemmisülve kotródott 
haza a hírrel: megvágták 
matekból. Épp időben, 
mondhatni. Összekaptam 
magam, nyáron némi külső 
tanári segítséggel behoztam 
a behoznivalót, lepótvizs‐
gáztam, és én lettem az 

egyik legjobb matekos az 
osztályban. 

Nos, felvidéki honfitár‐
saink hasonló ítéletet hoz‐
tak a szlovákiai magyar po‐
litikum feje felett szomba‐
ton az urnáknál, noha nem 
egy, hanem tíz (avagy har‐
minc) elbliccelt év hozta 
meg a gyümölcsét, amikor 
a lovagiasnak legkevésbé 
sem nevezhető Magyar Kö‐
zösség Pártja (MKP) versus 
Most–Híd pártharc vitte az 
energiát a közösség képvi‐
selete elől, a magyarság és 
ezzel együtt méltányolható 
követelései pedig egyre ol‐
vadtak. A rendszerváltás 
idején 570 ezer magyar 
identitású ember élt a Fel‐
vidéken, 2011‐ben már 
csak 458 ezer volt ez a szám 
– miközben a magukat ma‐
gyar anyanyelvűeknek val‐
lók még mindig bőven fél‐
millió fő fölött voltak, csak 
éppen nem óhajtottak kö‐
zösséget vállalni ezzel az 
egész hacacáréval. Ez is le‐

het elgondolkodtató. 
Ahogy az is, hogy a két 

magyar párt az elméletileg 
8,5 százaléknyi magyar 
(akik átlagos életkora ma‐
gasabb az országosnál, te‐
hát elvileg még több köztük 
a választókorú) összesen 
hat százaléknyi voksot 
adott a két magyar pártra, 
ha az egyszerűség kedvéért 
a Most‐Hídat is annak vesz‐
szük: a Magyar Közösségi 
Összefogás (MKÖ) négy, a 
Híd két százalékot kapott. 
Csak adalékinformációkép‐
pen: az MKÖ szülőanyjának, 
az MKP‐nak 2002‐ben és 
2006‐ban 11–11,5 százalék 
között szavaztak bizalmat. 
Nyilván Bugár Béláéknak 
is meg lehet köszönni, hogy 
a vegyespárti projekttel ké‐
zen fogva átvezettek az asz‐
szimiláció hídján egy jókora 
tömeget, de a felelősségből 
bőven jut az MKP‐nak is, 
amelyik nem tudta vissza‐
hódítani az elvitt szavazó‐
kat, még ekkora budapesti 

segítséggel sem. Még egy 
elgondolkodtató dolog. 

Van, amikor a régóta várt, 
papírforma‐vereség is mell‐
be vágja az embert. Har‐
minc év után először nem 
lesz deklaráltan magyar 
képviselet a pozsonyi par‐
lamentben, tehát minden 
döntést a magyarokról (s 
az általuk lakott déli régi‐
ókról) a magyarok nélkül 
fognak hozni. Nos, 2001 és 
2011, azaz a két népszám‐
lálás között, amikor az et‐
nikai magyar képviseletet 
zászlajára tűző MKP végig 
a parlamentben volt, ráa‐
dásul az egyik kormány‐
pártként fungált 1998–
2006 között, harminchá‐
rom településen sikerült 
annyi atyafit betelepítenie 
a pozsonyi politikának, 
hogy átfordítsa magyarról 
szlovák többségűvé. Sze‐
rintem el lehet képzelni, mi 
lesz itt azután, hogy egyet‐
len magyar képviselő sem 
jutott be, még Zuzana Ča‐

putová européer‐listáján se 
(ellenben a Smer nagyot 
hasalt, ami talán jó a felvi‐
déki magyaroknak, de a V4‐
eknek kevésbé). 

De legyünk optimisták: 
talán éppen időben történt 
ez az orbitális bukás. Fiatal 
MKP‐s politikusokkal be‐
szélgettem, de láttam, hal‐
lottam hidasokat is, és úgy 
éreztem, megérett bennük 
az igény a változásra, a sé‐
relmeken való túllépésre. 
Talán tanulnak a hibákból, 
talán felfogják, hogy nincs 
már idő se progresszívko‐
dásra, se magyarságmére‐
getésre, és hogy nem elég 
annyit benyögni kampány‐
időszakban az instant tíz 
százalékhoz, hogy kérem, 
mi vagyunk a magyar párt, 
meg tehetséges gyerekek 
vagyunk, most az egyszer 
ne tessék minket megvágni, 
jövőre, bizisten, csinálunk 
is valamit. Reméljük, át‐
ment a választók üzenete. 

Veczán Zoltán

vesztett az időszerűségéből.  
Erdélyiként, székely‐ma‐

gyarként ma is kell követeljük 
azt, hogy egyenlő jogú ál‐
lampolgárai legyünk itt an‐
nak a százkét éves államnak, 
amelyben szülőföldünket 
őrizzük és vérünkkel, verej‐
tékünkkel áztatjuk ezer éve. 
Kell harcoljunk azért, hogy 
meglegyen a valóságban is 
a szabadságunk, szabad 
nyelvhasználatunk, nem ki‐
sebbségként, hanem állam‐
alkotó nemzetként. Ki kell 
állnunk azért, hogy korláto‐
zásmentesen használhassuk 
megbecsült jelképeinket, 
nyelvünket – ne vetessék le 
a „Községháza” feliratot a 
középületről, mint ahogy tet‐
ték Baróton és Nagybacon‐
ban, hogy csak két esetet 
említsek –, hogy tartsák tisz‐
teletben őseinket, ne tulaj‐
donítsák el körmönfont esz‐
közökkel őseink által létre‐

hozott javainkat, tulajdonun‐
kat, épített örökségünket.  

A szabadság azt is jelenti, 
hogy ne kelljen másodrendű 
állampolgárok legyünk saját 
szülőföldünkön. Végül, jó len‐
ne, ha a politikusok is elfo‐
gadnák azt, hogy Isten min‐
ket saját gyermekeiként te‐
remtett, és helyezett egy 
adott földre, ahol sokkal 
könnyebb lenne testvérként, 
mintsem torzsalkodó ellen‐
ségként élni és munkálkodni. 
Legyen március 15‐én áldott 
ünneplésünk! 

 
Bogdán Tibor,  

publicista: 
Sajtó – és szabadság 

 
– 1848 március 15… 

Mennyi igaz – és mennyi 
igaztalan – jelzőt aggattak 
rá erre a napra. Holott a már‐
ciusi forradalomnak a tar‐
talmát, a jelentőségét, a lé‐

nyegét egyetlen szó fejezi ki: 
Szabadság!  

Vagy, ahogyan Petőfi szok‐
ta volt mondani: a Világsza‐
badság! 

A demokrácia csahos őrei 
– az újságírók – már azért is 
fontosnak tartják ezt a napot, 
mert meghozta a sajtósza‐
badságot (is). Ami bizony 
fontos lehetett a márciusi 
ifjaknak, hiszen első csele‐
kedeteik közé tartozott a 
Landerer nyomda elfoglalása 
(a nyomdatulajdonos, Lan‐
derer lelkes beleegyezésével) 
és a szabad sajtó első pél‐
dányainak kinyomtatása. 

Egy kivilágított nyomda‐
gépet is kiállítottak az utcára, 
a magyar zászlóval és címer‐
rel, „Éljen a sajtószabadság” 
felirattal, a nyomdászok pe‐
dig a Nemzeti dalt, a tizenkét 
pontot és az első felelős kor‐
mány névsorát osztogatták 
szét, ingyenesen a járókelők 

között.  
Igen, ezekben a napokban 

valóban szabad volt a sajtó!  
Legalább is így hisszük. 
A forradalom, sajnos, el‐

bukott – és vele együtt a saj‐
tószabadság is.  

Diktatúrák jöttek‐mentek 
és a sajtó mindig érdekeket 
szolgált; önös, csoport‐, párt‐
érdekek szerint torzította el, 
hallgatta el az igazságot. A 
szabad sajtó nagyjából utópia 
maradt. Legalább is mife‐
lénk. 

A két világháború közötti 
diktatúrák legalább nyíltan 
bevallották a média cenzú‐
rázását. A kivágott részek, 
cikkek helyett üresen tátong‐
tak a hasbábok. A helyzet 
tovább romlott a szemellen‐
zős, korlátolt csinovnyikok 
idején, még később minden 
a Kárpátok félanalfabéta gé‐
niuszának kezébe került, aki 
végzettségét két osztályával 
még a vonat is lepipálja. 

Úgy tűnt: a szabadság és 
a média útjai teljesen külön‐
váltak. 

Ám közel másfél évszázad 
után megint csak felcsillant 
a szabadság és a szabad sajtó 
reménye.  

Igen, 1989 december végi 
napjaira gondolok, még ak‐
kor is, ha hamar, nagyon ha‐
mar kiderült, hogy ez a for‐
radalom – nem csak időben, 
de becsületességében, tisz‐
taságában, erkölcsiségében 
is – igencsak távol állt azoktól 
a gyönyörű márciusi napok‐
tól.  

De volt néhány nap, talán 

pár hét, amikor nem kellett 
többé takargatnunk vélemé‐
nyünket, kompromisszumok, 
megalkuvások nélkül leír‐
hattunk mindent.  

És amit leírunk, meg is je‐
lent. Másfél évszázad kellett 
ahhoz, hogy ismét szabad 
legyen a sajtó – meg a véle‐
ményét kertelés nélkül ki‐
mondó szerző…  

És negyvennyolchoz ha‐
sonlóan megint csak ingye‐
nesen osztogatták az újsá‐
gokat az igazságra kiéhezett 
olvasóknak. 

Nem tartott sokáig… 
A sajtó ugyan nagyhata‐

lom – de törpék uralják. Ha‐
zug, populista, csaló, korrupt, 
börtönviselt üzletemberek, 
politikusok, polihisztor gáz‐
szerelők kezébe került meg‐
int a média. 

Nézzük csak, kik voltak a 
romániai „nagy médiapat‐
ronok”: Dan Voiculescu, Sorin 
Roșca Stănescu, Dan Ada‐
mescu, Cristian Burci, Dan 
Diaconescu, Bogdan Chirieac, 
Adrian Sârbu… 

Egyesek közülük már le‐
buktak, a többiek még nem… 

Az újságíró pedig – mit 
tehetne? – alkalmazkodik a 
trendhez. Meg önmaga cen‐
zúrázza önmagát, fölösleges‐
sé téve a „felsőbb cenzúrát”. 

Mert ugye, ismeri a népi 
bölcsességet: mondj igazat 
és betörik a fejed.  

Nos, nagyon kevés betört 
fejű újságírót látok mostan‐
ság… 

 
Nagy‑Bodó Tibor
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Eszement Ex‑Press
E rovat hűséges olvasói 
megszokhatták már, hogy 
két‑három havonta felül‑
tetjük őket a szüntelenül 
(a semmibe) robogó pol‑
korrekt‑, gender‑ és 
LMBTQ‑vonatra, vagy ha 
nem is, lecsatoljuk róla az 
érdekesebb (értsd: minél 
betegebb) vagonokat, és 
összeállítunk belőlük egy 
rövidebb, ámdé annál agy‑
velő‑gyilkosabb szerelvényt. 
Íme, a legújabb termés: 

 
Nemsemleges  
menyasszony 

 
Idén 117 új emoji meg‐

jelenését jelentette be a Uni‐
code Consortium, az új ké‐
pecskék között cumisüveg‐
ből babát etető szülők, ölel‐
kezés, valamint a szív és a 
tüdő anatómiai ábrája is 
szerepel – írta a BBC hír‐
portálja. 

A kaliforniai székhelyű 
non‐profit szervezet látja 
el emojikkal az Apple‐ és 
az androidos készülékeket 
is. Az új szimbólumok kö‐
zött felfedezhető az össze‐
érintett hüvelyk‐ és muta‐
tóujj jellegzetes olasz gesz‐
tusa, a buborékos tea ábrája 
és a fondükészítő edény 
képe, valamint nemsemle‐
ges menyasszony és transz‐
gender mikulás is. Még nem 
tudni, mikor jelennek meg 
a készülékeken, az Apple 
általában az operációs rend‐
szere őszi frissítésekor ve‐
zeti be őket. Már alig vár‐
juk! 

 
Kopasz Barbie 

 
Pigmenthiány okozta bőr‐

betegséggel küzdő, valamint 
haj nélküli Barbie babával 
bővítette kínálatát az ame‐
rikai Mattel játékgyár. A 
szépség és a divat értelme‐
zésének sokszínűségét hir‐
dető Fashionistas (divat‐
megszállottak) kollekció új 
babáinak egyikén a vitiligo 
nevű bőrbetegség – ez a bőr 
kifehéredését okozza a test 
egyes területein – jelei lát‐
hatóak. A Mattel közlemé‐
nye szerint a vitiligós baba 
prototípusát már tavaly be‐
mutatták a Barbie Instag‐
ram‐oldalon, ahol a legtöb‐
bet kedvelt bejegyzéssé vált. 

A haj nélküli babával kap‐
csolatban a cég elmondta: 
ha egy lánynak bármilyen 
okból meg kell tapasztalnia 
a haja elvesztését, akkor is 
talál magához közel álló ba‐
bát a kollekcióban. A Fas‐
hionistas 2015‐ös elindítása 

óta több mint 170 külön‐
böző baba, köztük fonott 
hajú, hidzsábot viselő, mű‐
lábú és kerekesszékes Bar‐
bie is készült a kollekció 
számára. A céget korábban 
számos kritika érte a mo‐
dellalkatú és általában szőke 
Barbie babákért. 

Csak aztán ne csodálkoz‐
zanak a szülők, ha a kislány 
tizenhat évesen beáll egy 
szkínhed bandába. 

 
ENSZ – száműzött férfiak 

 
Az ENSZ nők jogaival fog‐

lalkozó csoportja tett ki egy 
listát pár nappal ezelőtt, 
amik szerintük továbbra is 
életben tartják a társadalmi 
nemeket a nyugati civilizá‐
cióban, és előálltak néhány 
olyan nemsemleges (gen‐
derneutral) „megoldással”, 
melyek segíthetik a tovább‐
lépést az elmaradott patri‐
archális rendszerből az or‐
welli disztópiába – írja a 
888. 

Ilyen tisztán és világosan 
még sosem fogalmazta meg 
az ENSZ azt, amit nagyjából 
azért már sejteni lehetett 
eddig is, vagyis hogy a ha‐
gyományos családmodell és 
a nemi szerepek lebontásán 
dolgozik, ezerrel. 

És ez nem egy csúnya 
összeesküvés‐elmélet, meg 
lehet nézni, vállalják, kint 
van a hivatalos Twitter‐fa‐
lukon, valamint a honlap‐
jukon is. 

Az újdonság a dologban 
az, hogy míg eddig – tulaj‐
donképpen jogos igényt 
megfogalmazva – az volt a 
propaganda alapja, hogy sok 
angol szónak nincs női meg‐
felelője, addig az új listán 
már a bevett női megfelelők 
(businessman – business‐
woman; congressman – 
congresswoman) sem voltak 
elegendőek: teljesen sem‐
legesíteni szeretnék az angol 
nyelvet. Íme néhány gyöngy‐
szem (az első értelemsze‐
rűen a most használatos ki‐
fejezés, a második a javallt 
marhaság, izé, verzió: man‐
kind – humankind; chair‐
man – chair; congressman 
– legislator; policeman – po‐
lice officer; boyfriend/girlf‐
riend – partner. 

Reméljük, a focicsapatok 
neveihez egyelőre nem 
nyúlnak, mert a Manchester 
United helyett a Human‐
chester United elég hülyén 
hangzana, és a nemrég újra 
összeállt Spice Girls is meg‐
változtathatná a nevét Spice 
Partners‐re. 

Porból lettél, s...  
komposzttá leszel! 

 
Habár a világ nagy részén 

továbbra sem legális, egy 
amerikai cég nem tágít öt‐
letétől: temetés vagy ham‐
vasztás helyett komposztá‐
lást kínál a hozzátartozók‐
nak, hogy így vegyenek bú‐
csút szerettüktől; a módszer 
állítólag kevésbé környe‐
zetterhelő. 

A változó világ miatt az 
olyan „konvencionális szo‐
kások”, mint a temetkezés 
is kezd átalakulni, melynek 
első jelei már tavaly május‐
ban megmutatkoztak: Was‐
hington államban engedé‐
lyezték az emberi komposz‐
tálást, az amerikai államok 
közül elsőként. Az elhunytak 
komposztálása a hamvasz‐
tások és a koporsós teme‐
tések kiváltását célozza, 
hogy az emberi testből, a 
halál után termőföld jöjjön 
létre. Az állam környezet‐
védő (értsd: idióta) kor‐
mányzója által aláírt ren‐
delkezés fontos célokat szol‐
gál: az emberi komposztá‐
lással csökkenthetőnek tű‐
nik a hamvasztással járó 
légszennyezés, a koporsós 
temetés miatti termőföldből 
sem fogy annyi, ráadásul a 
holttest bebalzsamozása 
közben használt vegyi anya‐
gokra sincs szükség. Hát 
nem fántásztikus? 

Az eljárást angolul "re‐
compose"‐nak nevezték el, 
egy ugyanilyen nevű ame‐
rikai cég pedig már hasz‐
nosította az ötletet. Az ügy 
újabb fejleménye a vállalat 
beszámolója, amelyet a BBC 
ismertet; ebben arról igye‐

keznek meggyőzni az el‐
hunyt szeretteit, hogy az 
újfajta temetkezés valóban 
környezetkímélő hatású, 
melyről bizonyítékuk is van. 

A cég szerint az eljárás 
egyik fontos következmé‐
nye, hogy a komposztálással 
több mint egy tonna széntől 
kíméljük meg a bolygót. A 
folyamat másik "érdekes‐
sége", hogy a komposztá‐
landó holttestek nem ke‐
rülnek koporsóba, sem pe‐
dig temetőbe, így a család 
ezeken a költségeken is spó‐
rolhat, az elhunytakat 
ugyanis egy erre a célra ki‐
talált vászonzsákba csoma‐
golják, majd egy lezárt kap‐
szulába helyezik őket. A test 
köré ezután leveleket és fa‐
forgácsot szórnak, és hagy‐
ják kicsit dunsztolódni. 

Az eljárás 30 nap alatt 
megy végbe, az így kelet‐

kezett maradványokat a cég 
ezt követően átadja a hoz‐
zátartozóknak, akik szét‐
szórhatják, de akár termő‐
földként is hasznosítják; a 
Recompose szerint a kelet‐
kezett anyag ugyanis arra 
is alkalmas, hogy növénye‐
ket vagy fákat neveljenek 
rajta. 

 
„Fa leszek, ha fának vagy 
virága. / Ha harmat vagy: 
én virág leszek. / Harmat 
leszek, ha te napsugár 
vagy... / Csak hogy lényink 
egyesüljenek” 

‐ kezdte volt Petőfi anno 
a magyar irodalom egyik 
legszebb, Fa leszek, ha... 
című költeményét. Ha ma 
élne, valahogy így írná meg: 
Fa leszek, és kész! 

 
Molnár Tibor 
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Kezdődik a házibuli című rejtvényünk helyes megfejtése: – Hozz be, fiam, három tányért a konyhából! Kicsit beszélgetek apáddal!

Sikeres önvédelmi  
sportklub  
Marosvásárhelyen

Előbb őrző‑védő  
céget, majd  
sportklubot alapított 

 
– Laci, utoljára akkor ta‑

lálkoztunk, amikor 2012‑
ben másodszor lettél Világ 
Kupa‑győztes Szegeden. Most 
pedig nyolc év után már 
sportklubot, azzal párhúza‑
mosan őrző‑védő céget is 
üzemeltetsz. Utóbbiakkal mi‑
óta foglalkozol? 

– Két éve edzőtársammal 
és egyben jó barátommal, 
Kolozsvári Tamással alapí‐
tottuk meg a NMS Contact 
Sportklubot, ahová önvé‐
delmi sportolókat toboroz‐
tunk, és hetente három ed‐
zést tartunk a helyi Body 

A kétszeres kick‑box Világ Kupa‑győztes 34 éves ma‑
rosvásárhelyi Nemes László öt éve hagyta abba a ver‑
senysportot a sorozatos gerincsérv‑sérülések miatt, 
aztán jó barátjával, Kolozsvári Tamással saját őrző‑
védő céget, majd azon belül sportklubot is alapított, 
ahol helyi tehetséges fiataloknak tanítja a keleti harc‑
művészetek talán legérdekesebb műfaját, a kick‑
boxot. A minap László a sportklubjáról, ugyanakkor 
sportolói sikereiről és saját sportpályafutásáról mesélt 
a Központnak.

Factory termében. Ugyan‐
akkor már négy éve meg‐
alapítottam a NMS Quality 
Defence Services őrző‐védő 
céget is, mely keretén belül 
azóta több, fiataloknak ren‐
dezett fesztiválokon (VIBE, 
AWAKE stb.), rendezvénye‐
ken is biztosítottunk őrzést‐
védést. Emellett különböző 
felkéréseink is voltak és 
vannak koncertekre, így 
nagy rendezői csoportokkal, 
csapatokkal dolgoztunk ed‐
dig, akikkel jó kapcsolatot 
ápolunk. 

Bevallom, nekem sosem 
volt célom, hogy sportklu‐
bot alapítsak, mert ebben 
nem láttam fantáziát, de 
idővel így alakult, miután 

abbahagytam az aktív spor‐
tolást.  

 
– Miért kellett abbahagy‑

nod a kick‑boxot? 
– Én három gerincsérvből 

újultam ki, ami miatt tulaj‐
donképpen abba kellett 
hagyjam a versenysportot. 
Hála a Fennvalónak, hogy 
az utóbbi két évben a sérü‐
lésekből teljesen felépültem, 
de többet nem tudtam már 
versenyszerűen sportolni 
2015 után.  

Jelenleg próbálom össze‐
hangolni a kellemest a hasz‐
nossal, vagyis szeretném, 
hogy valamit az utókornak 
is átadjak a többéves ta‐
pasztalatomból: nem csak 

a versenysportra, hanem a 
versenyek meg a mérkőzé‐
sek utáni felépülésre is gon‐
dolok – amelyre én aktív 
sportolói koromban nem fek‐
tettem kellő hangsúlyt –, 
ugyanakkor a sportolóim 
szervezetének karbantar‐
tását is figyelembe veszem.  

 
– Visszaemlékszem, hogy 

mindig is elszántan harcoltál 
a ringben, ez jellemző volt 
sportolói pályafutásodra is. 
De megjegyzem, hogy bátor 
vagy olyan szempontból is, 
hogy a mai anyagias világ‑
ban sportklubot alapítot‑
tál… 

– Valóban, mindig is bá‐
tor, elszánt voltam, de 

ugyanakkor én bízok a tu‐
dásomban, és remélem, 
hogy mindkettőnk tapasz‐
talata mérvadó lesz szá‐
munkra a jelenlegi elfog‐
laltságunk során, ami ne‐
kem a hobbim és a hivatá‐
som is egyben.  

 
Edzőtársa is  
sikeres  
sportoló volt 

 
– Ki a társad, akivel üze‑

melteted a sportklubot? 
– A 24 éves Kolozsvári 

Tamás nagyon jó helyi ököl‐
vívó, aki a Ring Box SE ke‐
retén belül számos sikert 
ért el, többszörös román 
bajnok ökölvívásban, Balkán 

Nemes László és Kolozsvári Tamás
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bajnok wushuban, ugyan‐
akkor az utóbbi tíz év egyik 
legnagyobb hazai ökölvívó 
tehetsége.  

Ő nagyon lentről kezdte 
a sportolást, fokozatosan 
haladt felfele a ranglétrán. 
Együtt vezetjük a sportklu‐
bot, ő inkább az edzésekkel 
foglalkozik, de szép jövő áll 
előtte, hiszen ő egy nagyon 
jó oktató, hamar megtalálja 
a közös hangnemet a gye‐
rekekkel. Bízom benne, 
hogy vezetésével kiváló 
eredményeket érnek majd 
el klubunk sportolói a ver‐
senyeken.   

 
– Milyen eredményeket 

értek el eddig a klub ver‑
senyzői? 

– Két éve tartunk intenzív 
edzéseket a klubon belül, 
de a sportolóink a minap 
vettek részt az első hivatalos 
versenyen a Beszterce me‐
gyei Óradnán, ahol a helyi 
Óradna Vár Kupán reme‐
keltek: ugyanis minden ver‐
senyzőnk a súlycsoportjá‐
ban első helyezést ért el, 
sőt Vlad Stelian Mâț a ren‐
dezvény legjobbja volt.  

Ha már róluk beszélek, 
meg kell említenem, hogy 
35 sportolónk van a klubon 
belül, zöme 17–18 éves, 
akikben látok fantáziát, si‐
keres sportpályafutás van 
előttük, hiszen ügyesek és 
országos szinten is tehet‐
ségesek. Számukra a kriti‐
kus periódus most követ‐
kezik 20–22 éves korig, ad‐
dig ők is eldöntik, hogy mik 
akarnak lenni. Közülük meg 
is megemlíteném a 18 éves 
Silviu Ionuț Țarcát, a szívós 
testalkatú és tehetséges Em‐
rich Szilárd Leventét, aki 
egykoron ökölvívó volt, to‐
vábbá a Balla Dávid, Adrian 
Bonț, Vlad Stelian Mât nevét 
is, de a többiek is tehetsé‐
gesek és sikeres jövő áll 

előttük, ha komolyan veszik 
ezután is a versenysportot.  

 
– Mint klubelnök, nem fél‑

sz a konkurenciától? 
– Nem, hiszen a társam, 

Tamás egy valódi profi edző, 
aki a keleti harcművészet 
és főleg a kick‐box minden 
csínját‐bínját megtanítja a 
versenyzőinknek. Ha mind‐
az a versenyzők elszántsá‐
gával és győzni akarásával 
párosul, akkor az eredmé‐
nyek is folytatódnak. Jelen‐
leg országos szinten többen 
alapítanak önvédelmi klu‐
bokat, a gyerekek részt vesz‐
nek a versenyeken, de olyan 
személyek kísérik el őket, 
akik nem is sportoltak. Így 
kevés pénzért ,,adnak el” 
nem mérvadó ,,árut”, így tő‐
lük nem sokat tudnak ta‐
nulni a gyerekek, sőt velük 
még el is hitetik, hogy mi‐
lyen ügyesek, aztán a ver‐
senyeken agyba‐főbe verik 
őket, majd lesérülnek, és 
ezzel abbahagyják a ver‐
senysportot. Nem nehéz to‐
borozni gyerekeket, de 
ameddig rájönnek, hogy mit 
akarnak valójában, az időbe 
telik. Sőt, a szülők is meg 
kell értsék, hogy miből is 
áll ez a sportág, főleg, ha 
óvják a gyereküket minden‐
től.  

 
Büszke  
egykori edzőire,  
akik nyomán haladt 

 
– Gondolom, hogy a sport‑

klubon belül a többéves is‑
meretséged is felhasználod, 
nem? 

– Persze! Sok hazai ön‐
védelmi klubbal vagyunk 
kapcsolatban, sőt világk‐
lasszis önvédelmi sportolók 
is meglátogatnak minket – 
pl. Benjamin Adegbuyi, aki 
a Superkombat és K‐1 ver‐
senyekben lett ismert –, de 

más, világhírű önvédelmi 
harcos is a klubon belüli 
vendégünk lesz rövidesen.  

 
– Mennyire nehéz a sport‑

klubbal bizonyítani hazai 
szinten? 

– Ha könnyű lenne, min‐
denki ezt csinálná, de én 
nagyon pozitívan állok az 
egészhez, mivel bízom ön‐
magamban meg társamban, 
ugyanakkor a szakmai tu‐
dásunkban. Nagyon fontos 
tényező, hogy én mindig 
egyenes ember voltam, 
ezért is tisztelnek, szeretnek 
és elfogadnak a szakmában, 
másképpen viszonyulnak 
hozzám ebben a közegben. 
A gyerekek hozzáállásával 
van kis gond, de jól kezeljük 
a helyzetet, tudjuk korri‐
gálni őket. Persze akiknek 
a fejükben csak a PlaySta‐
tion van, azt nehéz korri‐
gálni.  

 
– Valahol szerencsés is 

voltál olyan szempontból, 
hogy kiváló edzőidtől tanul‑
hattál harcművészetet az 
évek során – itt gondolok a 
Gombos‑testvérekre (Csaba 
és Attila). A tőlük elsajátított 
tudást próbálod továbbadni 
versenyzőidnek? 

– Valóban. A Gombos test‐
vérek Maros megye és az 
ország egykori kiváló emb‐
lematikus önvédelmi spor‐
tolói voltak, és jelenleg is 
őket nagy tisztelet övezi, 
hiszen Attila sikeres önvé‐
delmi klubot üzemeltet. Ők 
voltak Románia első, keleti 
harcművészetet űző sikeres 
sportolói, akik külföldön 
lettek világbajnokok.  

Visszaemlékszem, hogy 
gyerekként engem is elbű‐
völtek a Bruce Lee‐, Jackie 
Chan‐, meg a Van Damme‐
fimek, amelyekből próbál‐
tam ihletet meríteni, de ak‐
kor még csak reméltem, 

Milyen eredményekkel büszkélkedik  
Nemes László mint sportoló? 

 
Nemes 12 évesen kezdett el atletizálni, majd kerék‑

pározni, de mindamellett hogy számos dobogós helyezést 
ért el, idővel abbahagyta. Később birkózott is, de az 
igazi kihívást az önvédelmi sportágak, pontosabban 
a keleti harcművészet jelentette számára. Először 
hobbi szinten űzte, majd Gombos Attila tanácsát meg‑
fogadva, 2004 óta versenyszinten kezdte űzni a kick‑
boxot, de emellett volt országos bajnok és Balkán‑
bajnok harmadik wushuban is. Idővel számos hazai 
versenyen diadalmaskodott, viszont a legértékesebb 
számára a 2008‑as varsói whu‑shu Európa‑bajnokságon 
elért harmadik‑, a 2009‑es Világkupán elért első‑, a 
2011‑es szegedi Világkupán megszerzett harmadik 
hely (akkor a lábujját is eltörte harc közben), valamint 
a 2012‑es Világkupán elért első helyezés. A marosvá‑
sárhelyiek a helyi Sportcsarnokban 2011 májusában 
megrendezett Kick Box Super Fight versenyen is szur‑
kolhattak neki, akkor a döntőben sziporkázó győze‑
lemmel diadalmaskodott.  

Sportpályafutása során számos világhírű versenyző 
ellen lépett szorítóba – mi több, kiütéssel diadalmas‑
kodott ellenük –, mint például a szerb Nenad Pagonis 
(aki jelenleg is a Glory Kickboxing keretében versenyzik), 
Ion Pascu (37 éves MMA‑versenyző, akivel négyszer is 
mérkőzött) stb. 

hogy idővel harcművész le‐
hetek. Aztán, amikor Gom‐
bosék tanítványa lettem, 
büszkeséggel töltött el, hogy 
ők példaképeim voltak. 
Olyan jó eredményeket én 
nem értem el, mint ők, vi‐
szont boldog vagyok, hogy 
nyomdokaikban haladha‐
tok. Egyébként Gombosék 
most barátaim, segítjük egy‐
mást, gyakran találko‐
zunk...Ennél szebb sztorit 
nem mondhatok el!  

 
– Jelenleg nem hiányzik 

neked a versenysport?  
– Most már nem, de élet‐

emnek az egy szakassza 
volt, ami megerősített, hi‐
szen jó és rossz tapasztala‐
tokkal lettem gazdagabb. 
Jelenleg más prioritásaim 
vannak, viszont büszke va‐

gyok az elért eredménye‐
imre, bár most új pályán 
szeretnék bizonyítani. 
Amúgy jelenleg is eljárok 
konditerembe, ökölvívó ed‐
zéseken veszek részt, fitten 
tartom magam.  

 
– Hogy látod a jövőt sport‑

klubod szemszögéből? 
– A közeljövőben falvak‐

ban, községekben, faluna‐
pokon is szeretnénk bemu‐
tatókat tartani, ahová meg‐
hívjuk a Maros megyei klu‐
bok versenyzőit, ugyanak‐
kor meghívunk a helyi 
ügyes, elszánt és önvédelmi 
sportolásra vágyó fiatalokat, 
akik idővel klubunk spor‐
tolói lehetnek. A soron kö‐
vetkező versenyeken sze‐
retnénk sikeresen szerepel‐
ni, de addig március 28‐án 
egy Szászrégenben sorra 
kerülő testépítő versenyen 
klubunk több versenyzőjé‐
vel fogjuk támogatni kedves 
cimboránk, Kolumbán Nor‐
bertet (BB Lacta SK) a jó 
eredménye és ugyanakkor 
céljai elérése reményében.  

Fontos azt tudni, hogy mi 
főleg nem az anyagiakért 
üzemeltetjük sportklubunk, 
az egészséges sportba fek‐
tetünk szívet‐lelket, mivel 
a társadalmat lentről, az 
alapoktól kell felépíteni. Saj‐
nos jelenleg problémák van‐
nak a tanrendszerrel, de 
azon is radikálisan kell vál‐
toztatni, ugyanakkor a 
sportot kell promoválni. 

 
 

Czimbalmos  
Ferenc Attila 
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A 17 éve Marosvásárhely‑
ről Győrbe elszármazott 
kiváló sportoló, Palecian 
Judit ide s tova egy éve 
nem igazán hallatott ma‑
gáról, amely találgatások‑
ra adott okot: visszavonult 
a sportélettől, avagy meg‑
változtatta életvitelét, eset‑
leg új munkakörben bizo‑
nyít?  

Nos, a 49 éves, tizenöt‐
szörös fitnesz‐, kétszeres 
professzionális ökölvívó‐vi‐
lágbajnok nem változtatott 
életformát, tovább él és virul, 
olyannyira, hogy teljes erő‐
bedobással készül a tavaszi 
idény megmérettetéseire. 
Nem a szorítóban akar újra 
bizonyítani, hiszen pofonosz‐
tó kesztyűjét már régen szeg‐
re akasztotta, hanem a fit‐
nesz jellegű versenyeken.  

Mivel Judit immáron öt 
szervezet világbajnoka, ezért 
egy hatodikat nézett ki ma‐
gának, hogy siker esetén 
gyarapítsa világbajnoki cí‐
meinek egyébként is impo‐
záns gyűjteményét: a már 
megszokott NAC verziójú vi‐
lágbajnokság mellett, ame‐

lyet június 6‐án rendeznek 
meg Luxemburgban, a szá‐
mára új, NBBUI szövetség 
által megrendezésre kerülő 
világbajnokságon is szeretne 
részt venni, amelyet a festői 
dél‐olaszországi Tarantóban 
hoznak tető alá június 19‐
21. között.  

Említésre méltó tény, 
hogy maga a világszövetség 
elnöke, Pierluigi Borgia sze‐
mélyesen hívta meg a vá‐
sárhelyi amazont az említett 
világbajnokságra.  

– Egy olyan kaliberű spor‐
toló, mint Palecian Judit nem 
maradhat el az általam szer‐
vezett világversenyről – 
mondta el Borgia, majd az 
olaszokra jellemző sajátos 
humorral hozzátette: 

– Hadd reszkessenek az 
ellenfelek az olasz tenger‐
parton is, ne csak a távoli 
keleten vagy észak‐Európá‐
ban! – fogalmazott frappán‐
san Borgia.  

Mint a korábbi években 
is a NAC verziójú világbaj‐
nokságra, ezúttal is Vida Zol‐
tánnal, a szövetség magyar 
elnökének vezérletével uta‐

zik ki a magyar küldöttség 
a világversenyre.  

Reméljük, hogy a ,,Miss 
Boxing” fedőnévből ,,Miss 
Muszklivá” átvedlett váro‐
sunk szülötte ezúttal is csil‐
logó érmekkel tér haza a két 
szervezet világbajnokságá‐
ról.  

Egy bíztos: Palecian Judit 
boldog, hogy a kick‐boxot, 
valamint a profi ökölvívást 
követően a testépítésben, 
azon belül a fitneszben is 
megtalálta a boldogulást, de 
szíve legmélyén továbbra is 
az ökölvívást tekinti a szá‐
mára legkedvesebb sport‐
ágnak. C.F.A.

\ 12. \ | SPORT |

Palecian Judit újabb kihívás előtt

Palecian Judit Danyi Gáborral, a Győri Audi ETO KC  
szakvezetőjével az edzőteremben találkozott

Jakabos Zsuzsa Európa bajnok úszó olimpikonnal

A kétszeres Bajnokok Ligája  
győztes magyar válogatott Nagy Lászlóval


