
Ismerősen hangozhat a téma,
különösen a Szélrózsa vonzáskörébe tar-
tozóknak …

Az áldás nehezen meghatározható
valami. Ami először eszembe jut, hogy
pozitív dolog. A másik, hogy valaki adja,
mintegy odaadja. Ez valamilyen kapcso-
lat, két személy kell hozzá, hisz nem ma-
gunkat áldjuk meg.

Van egy jó kívánság jellege is, ha
valakinek áldjuk a nevét – általában
hálából –, akkor jót szeretnénk neki.
Mintegy viszont megáldjuk, mert áldás
volt ő is számunkra. Mondjuk valami jót
tett velünk, segített, tanácsot adott,
meghallgatott, ember számba vett,
közben járt az érdekünkben, megtanított
valamire – talán számtalan, de bizonnyal
nagy számú módja van annak, hogyan le-
hetünk áldás.

Az áldás jele vagy eredménye lehet ez
a hála. Nem csak a felé, akinek közölhet-
ünk valamit, hanem valahogy úgy az
egésznek. Azt érezzük, hogy rendben van
a világ, van értelme, stimmel. Egész ez az
egész, amiben valaki közreműködhetett
ugyan – és akár jelentős szerepet ját-
szott, komoly erőfeszítéssel, talán áldoz-
attal –, de mégis, az áldás túlmutat rajta.

Aki adja nem a magáéból ad, nem birtoka
az áldás, csak közvetíti.

Ez persze jó misztikusan hangzik, de
hát némi misztika, néhány kisebb-
nagyobb csoda mégiscsak része a vilá-
gunknak. Láttunk már ilyet.

Érdekes kérdés lehet még, hogy az
áldás kellemes-e? Mert nem csak a hála a
jele, legalább annyira lényeges, hogy az
áldás működik, hat, megváltoztat. Van
benne valami erő, ami szintén csak
túlmutat az adón és a kapón. Akkor
jelenhet meg egy korábbi, akár kellmet-
len dolog áldásként, amikor működik,
mintegy lelepleződik áldás volta. Addig
másként gondolhattunk rá, de az adott
helyzetben kiderült az eleddig rejtett
áldás jellege.

Hogyan lehetünk áldássá? Na ez nem
valószínű, hogy megy magunktól. De
nélkülünk bizonnyal nem...

Áldás leszel

a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület és a Békéscsabai Y's Men Klub kiadványa
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A KIE ifjúsági szervezet. Minden
fiatalt szívesen lát, aztán idővel a
tagok és szimpatizánsok egyre
régebben fiatalok. Néhány évtized
múlva ez furcsán jön ki.

Erre a helyzetre jelenthet
megoldást a Y's Men klub. Ez egy
nemzetközi mozgalom, miként a KIE
is, nálunk a dán régióhoz tartozóan
belül jött létre. Egyrészt feladatának
tekinti a KIE, az ifjúság támogatását
tapasztalattal, háttér munkával, meg
tehetség szerint anyagiakkal is. Mivel
a Y's Men mozgalom karitatív, nem
csak a KIE ifjait, hanem minden ér-
demesnek tűnő célt támogathat.
Valamint közösségi tevékenységet,
hasznos elfoglaltságot kíván nyújtani.

Fentiek alapján van némi átfedés a
KIE tagsággal, de ez nem zavaró. A
programok egy része immár inkább
Y's Men jellegű, mint a pénteki Biblia-
óra, a csütörtöki Foltvarró kör, ahogy
az Irodalmi Kávéház célcsoportja és
gazdája sem annyira az ifjúság.
Közösek a KIE évadnyitó és -záró alkal-
mai, kirándulások, számos alkalmi
rendezvény. Zökkenőmentesnek tek-
inthető az együttélés a két szervezet
között, ami lényeges, hisz leginkább a

KIE ház ad otthont a prog-
ramoknak.
Nagyobb, a Y's Menhez is

kötődő kaland a Kemencés tanya.
Eme épület a Békéscsabai Evangé-
likus Egyházközségé, komoly fej-
lesztések történtek rajta pályázati
forrásból és sok ember sok munkájá-
val. A projekt gazdája és legfőbb
mozgatója a Pont Mi Egyesület, de a
Békéscsabai KIE és a dán Y's Men is
hozzáadott egy keveset. Lényeges,
hogy a tanya programoknak ad helyet,
a fejlesztések nem önmagukért,
hanem egy élő és aktív közösségért
történtek és történnek. Külön
köszönet a munkából sokat vál-
lalóknak. Október 1 8-án dán
vendégeket is fogadtunk a tanyán a
„Mindennapi kenyerünket” c. projekt
zárórendezvényén.

A ysmen-bcs.blogspot.hu oldalon
lehet tájékozódni a Y's Men dol-
gainkról, és ha megtetszett akár be is
lehet nézni hozzánk.

Y's Men
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Napraforgótányérok erdejéből piros cseréptető
néz ki a 44-es főútra - ez a Kemencés Tanya. A
várostól két keréken kényelmesen 40 perc teke-
rés a kerékpárúton, ami Csabától végigfut
egészen Szarvasig. Jól is esik megpihenni a
százéves eperfa árnyékában, a húzós kút majd'
ivóvíz minőségű felüdülést szolgáltat.

201 2 óta fejti ki itt áldásos tevékenységét a "Pont Mi" Közhasznú Egyesület a Y's
Men Klubbal karöltve, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség nem kevésbé
áldásos döntése alapján, mely szerint tartós használatba adta a lakatlanná vált
tanyát a közösség számára.

Azóta számos szép programnak adott otthont ez a százéves, ős-akácossal
körbevett, gerendás, tornácos, bodzavirág-, és akácillatú alföldi tanya. Annál is
inkább, mivel nincsen hová menni a közeli Kétsoprony Község lakóinak, ha kirándulni
támadna kedvük. Se erdő, se patak, se domb, se rét, csupán a búza-, kukorica-, repce,
és napraforgótáblákat kerekezhetik körbe-körbe, keresztül-kasul. Ezért aztán meg-
becsülik a Kemencés tanyát, ami kirándulási célállomásnak sem rossz, hát még ha
kemencében frissen sült kenyérlángossal, kelt tésztával, rétessel várják a fáradt ván-
dort… Tavaly készült el a vadles, a helyi aranykezű mester, Morva László minden
lécet és pallót a tanya környékéről termelt ki, az akácos azon részeinek fel-
használásával, amit amúgy is fiatalítani kellett.

Szokás még a nyári tanyai gyermektáborokba fazekast hívni, sok szép kézműves
technikát kipróbálni. De nem maradhat el a foci – ennek Gyufi a nagy művelője, aki
külföldön dolgozik, s nyári szabadságát a gyerektábor időpontjához igazítja.

Tavaly kemenceépítő tábor is zajlott a
Kemencés tanyán, s ha valakinek kedve
támadna hozzá, hogy otthon felépítsen
magának egy hagyományos szobai búbos
kemencét, Békési Istvánt keresse, aki 1 2
embernek megtanította, hogyan és miből
épül fel ez az ősi tűzrakóhely.

Gerlai Ica mama régi vendége a tanyai
programoknak, tavaly a bútorfestő szek-
ció tartozott hozzá, Szikora Marcsiék régi
gabonatároló ládájából gyönyörű tulipános ládát festett… Nem véletlen, hogy ez is
megtetszett a betörőknek, valóban jó ízlésre vall, hogy pont ezt vitték el – többek
közt. Ica mama kész rá, hogy újat fessen, ám nem ártana előbb beszerelni a riasztót a
tanyába…

S bár nem volt túl nagy kedve madarat fogni az egyesületnek a tanyát ért szo-
morú eseményt követően, azért mégis úgy döntöttek: madarat fognak. Február 1 4-

Kemencés Tanya
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Tanya ballada

Ott, hol napraforgó sárgállik a réten,
Piros cseréptető néz az útra délben.
Dombon áll a tanya, körbe legyek dongj ák,
Százéves eperfa bólingatj a lombj át.

Izzik a kemence, sülnek a pogácsák,
Hangos gyerekcsapat nyilazza a sárkányt.
Kalácsnak illata messziről csalogat
Gyerekhad dagasztj a a térdig érő sarat.

Épül a magasles, dolgozik a balta,
Ki az ott a tetőn, mászik, mint a macska?
Morva Laci bácsi szakértőn méreget
Segédj e van több is, verik az ékeket.

Tulipános láda! Szorgos kezek festik,
Ica mama helytáll, csak úgy most, mint
mindig.
Forog a fazekas szorgalmas korongj a,
Készülnek a bögrék, rakj átok csak sorba!

Békési Istvánnak kezében a munka
Ég, mint a kemence piros fényű lángj a.
Gyúrj ák a sarat is, keverik szalmával
Épül a kemence, üveggel hasában.

„Rúgj átok a focit! ” – szól Gyufi – „Az égbe! ”
Mi csapatunk győz már egyszer az életbe’ !
Addig is, míg nem kell új ra messze mennem,
Idegen hazába’ kenyeret keresnem…

ére, a „Madárfarsang” napjára még a nap is kisütött, így,
ha madár nem is röpült a madárgyűrűzés céljából kitett
hálóba, azért a madárodúk elkészültek, Fábián Peti is
levetítette gyönyörűséges madár-fotóit, és a hely-
reállított kemence ismét ontotta magából a frissen sült
réteseket, lepényeket, buktátak és kifliket.

Legközelebb a Feltámadást ünnepeljük, és a tavaszt,
ha valakinek kedve támad kilátogatni a tanyai pro-

gramokra, kövesse a közösségi oldalakon közzétett híreket.

Kriszta
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Villog a felvevő, Oláh Peti nyomj a,
Proj ektvezetőnek nincs vele sok gondj a.
Sok szép gyerekfotó, fórum és retusa
Film készül minderről, akárki meglássa.

Hogyha erre j árnál, két keréken gyere
Környezetet kímélj , benzint spórolsz vele.
Van már út is hozzá: Szarvastól Csabáig
Meg sem állunk biza’ falu határáig.

Alkonyati szélben kakatol egy fácán
Menekül a pocok, száj ában a zsákmány.
Csillagok gyúlnak ki, álmos már a sereg
Esti mese ringat, álomhaj ó lebeg.

„Holnap maj d j obb leszek! ” – ígéri Robika
„Ennek fele igaz” – vélekedik Gyurka.
Elcsitul a sátor, alszik már a banda
Húzzák is a lóbőrt, akárcsak a bunda.

Hívatlan vendég j ő: éj szakai gyűj tő,
Viszi a sparheltet, hűlt helyén a teknő.
Új ságok hirdetik: lába kelt ládának
Hol az a betörő? Betörj ük pofádat!

Sok nagy veszteség van, sok forint az ára
Ki a vesztes inkább: tolvaj , vagy a gazda?
Mi, kik itt maradtunk, nem adj uk fel könnyen
Győzni fogunk meglásd, lesz még örömkönnyem!

Kriszta
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Már egy- két héttel a program előtt el-
kezdődött a lázas készülődés, csomagok
méretének kipróbálása, legfontosabb
dolgok összeszedése, papírok elintézése.
Kicsit Máltáról is böngésztem, majd az
előre kiadott feladatokat is megcsinál-
tam. Igazán vártam az utazást, hogy
őszinte legyek, egy kis ékszerdobozt vár-
tam, mint ami akár olyasmi, mint Corfu,
hatalmas turistaparadicsom, stb.

Odafele úton akadtak kisebb-
nagyobb problémák, mint például a puló-
ver keresése egy perccel a vonat indulása
előtt, vagy a vonaton történő csomag-
fennhagyás, de összességében csak elin-
dultunk úti célunk felé, Máltára, két óra
tíz perces repülőúttal.

Megérkezésünk után egy busz várt
minket, ami végül (egy kis kérdezősködés
és keresés után) elvitt minket a kem-
pingbe. Mikor először kinyitották a ka-
put, még nem is sejtettük miliyen
dolgokkal állunk szembe, mit fogunk
megtapasztalni. Elvezettek minket a
konkrét szálláshelyhez, ami egy kőépü-
let, benne rengeteg matrac és ágykeret
volt található. Még aznap este lemen-
tünk a tengerpartra, hogy feltérképezzük
a terepet, majd szájtátva csodáltuk az
elénk táruló panorámát. A táj jellemzően
kopár, sivatagos jellegű volt, az élővilága
első pillantásra kaktuszokból, fűből, né-
hol egy-egy bokorból állt, a tengerparton
viszont elképesztően puha szemcséjű
homokkal borított strand és szinte hihe-
tetlen tisztaságú, világos- türkiz- és sö-
tétkék vizű tengert láttunk. Aznap este
egy kicsit még ott időztünk a parton, él-

2016márciusában a BékéscsabaiNyomkeresőderékhadát is tar-
talmazó 9 fős kontingens szakmaijellegűlátogatást tettMálta

szigetén. A BirdlifeMalta youth exchangeAction forNature fedő-
nevűprojekten vettünkrészt, amitegynyertes Erasmus+ pályázat

tett lehetővé. A kétéves projektelsőfizikaitalálkozója voltez,
amiben elsősorban amáltaiakkomolyadminisztratív(pl. pályázat)
és egyéb szervező, valamint lebonyolítómunkájávalvalósultmeg.

Málta, 2016. március
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vezve a táj szépségét, és az igen jó időt,
ami 1 5-20 fok környékén mozgott este,
igaz kicsit szeles volt.

Másnap reggel megérkeztek a Mál-
tai cserkészek, akikkel egy gyors bemu-
tatkozás után el is kezdtük a munkát. Itt
megjegyezném, hogy a vezetőkkel is itt
ismerkedtünk meg igazán: egy Skót, egy
Angol, és egy Magyar vezetővel kezdtük
meg az egy heti munkát. Első körben az
országainkat mutattuk be, amit utólag
látva nem igazán végeztünk el fényesen,
ugyanis itt máris kiütköztek a nyelvi
problémák Ami abból eredt, hogy egy-
részt meg voltunk szeppenve, másrészt
az angoltudásunkat nem volt túl sok le-
hetőségünk külföldön kamatoztatni, bár
azért így is megoldottuk a feladatot. Ké-
sőbb, mikor ezen is túl voltunk, egy túrán
vettünk részt azon a helyen, ami később
az egész hét székhelyévé vált. Itt el-
mondták a legfontosabb dolgokat a kör-
nyezetről, majd elmondták a vezetők,
miket is fogunk csinálni, illetve miről fo-
gunk beszélni a hét folyamán. Estefelé a
máltaiak bemutatták a helyi ételeket, és
szokásokat.

Második nap elláttuk a teendőinket:
pihenőterületet építettünk egy tisztásra,
befedtük a veszélyesnek tűnő lyukakat,
illetve megjavítottuk a toronyhoz felve-
zető lépcsőket, máltai-magyar, közösen.
Itt még kissé nehezen oldódtunk fel, nem
igazán volt egységes a csapat, nyilván

még idő kellett, hogy megtaláljuk a kö-
zös hangot. Ezen a „magyar est” segített
kicsit, amikor a magyar krumplipaprikás
megfőzése és a magyar találmányok be-
mutatása, illetve a Rubik kocka prezen-
táció, majd kirakó verseny után közös
gitározásra került sor. Így oldódott a
hangulat, s már jobb kedvűen beszélget-
tünk egymással, kevésbé hatottunk ide-
gennek. Harmadik, és negyedik napokon
három csoportra oszlottunk, különböző
feladatok ellátása érdekében: a túrave-
zetőkre, a promóciós, és a szórakoztatá-
sért felelős csapatra, ugyanis az utolsó
napra egy nyílt esemény volt tervezve,
ahová minden a környéken lévőt igye-
keztünk meghívni, hogy jöjjenek el, és
töltsenek el egy szép napot a Máltán lé-
vő egyetlen erdőben, a természet lágy
ölén. Jómagam az utóbbi csoportba je-
lentkeztem, ahol az volt a feladatunk,

hogy megfelelő játékokat találjunk min-
den korosztálynak, és hogy valahogy el-
űzzük az unalmat. A túravezetők feladata
is jelentős volt, nekik kellett megszer-
vezni, milyen úton menjenek a látogatók,
el kellett kalauzolniuk őket, be kellett
mutatniuk az ott lévő növényeket és ál-
latokat. Végül, de nem utolsó sorban a
promóciós csapat volt felelős azért, hogy
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minél több látogató jöjjön el. Hogy őszin-
te legyek, igazából csak a negyedik napra
lett teljesen eggyé a csapat, és akkortól
mondanám igazán, hogy barátokként ke-
zeltük egymást, nem mint a „máltaiak”

vagy a „magyarok”, hanem az itt jelen lé-
vők. Negyedik nap végén a Máltai csapat
segítségével megnéztük Vallettát, a mál-
tai fővárost, majd egy Pizza Hutban ren-
delt finom vacsorát követően
elégedetten tértünk nyugovóra.

Utolsó napon nagy sikernek örvend-
hettünk, ugyanis rengeteg látogató jött,
családok, párok, turisták, ott élők, s re-
méljük, mindenkinek egy örömteli napot
szereztünk. Jól sikerült minden program,
a túravezetők mindig elfoglaltak voltak,
nekünk meg folyamatosan volt kit „szó-
rakoztatni”. Érdekességképpen mondom

el, hogy volt egy kabala állat, „Huttaffa”,
aki lényegében egy hatalmas kék madár,
s nekem volt szerencsém felölteni ezt a
jelmezt, s ellátni az ilyen kabalaállatok
összes feladatát, mint például: fotózkod-
ni a látogatókkal, integetni az emberek-
nek, és minél jobb hangulatot teremteni.
Ennek a napnak a legvégén egy közös
sütögetéssel élveztük a gyönyörű időt,
ahol mindenkiről elmondtuk a vélemé-
nyünk, milyen volt az illető a héten egy
igen aranyos kis módszerrel. Mindenki
hátára volt ragasztva egy papírlap, mely-
re mindenkinek kellett írni egy monda-
tot, vagy valamit amely kifejezte a

véleményét az adott személyről. Ezekből
kiderült, ki mit gondolt a többiekről, de
összességében elmondhatjuk, hogy
mindenki pozitív jelzőket kapott vissza,
esetenként kis humorral is
megfűszerezve. Ez volt a tábor utolsó
napja, ezzel a kis tengerparti
sütögetéssel ünnepeltük meg, hogy
sikeres munkát hajtottunk végre, és
egy...

Gáborbeszá
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Kék kövirigók
Hét élménydús napot tölthettünk el Máltán az Action for Nature Projekt keretében.
Ezalatt lassan sikerült összekovácsolódnia a két csapatnak és eredményesen dol-
gozni a közös projekteken. Hasznosnak találtam a feladatokat, szembesítettek vele,
hogy a környezetvédelmi problémák az erőfeszítéseink ellenére fennállnak és kihat-
nak az élet más területeire is, ezek megoldására nemzetközi összefogásra van szük-
ség és ez a projekt kitűnő kezdetnek bizonyult. Bár napközben a szinte szünet
nélküli programokat néha kimerítőnek éreztem, az esti beszélgetések, gi-
tározás/éneklés és a jó hangulat teljesen ellensúlyozta ezt a fáradságot. A
csapatépítő játékok is sokat segítettek az ismerkedésben és a jó kedv fenn-
tartásában, közelebb hozták egymáshoz a két csoportot. Utolsó estére lett igazán
felszabadult a hangulat közöttünk és ez az este maradt meg leginkább.

Összességében pozitív élményekkel tá-
voztam. A projektmunkák, csapatépítés
és a tanulás mellett feltöltődést is
jelentett ez az utazás, sikerült egy kicsit
kiszakadni a hétköznapi hajtásból.

Izabella

http://
http://ysmen-bcs.blogspot.hu
http://kemencestanya.blogspot.hu
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Legalábbis próbálunk
Kotroczóné Antal Teréziával, a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető

Fórum (KEF) elnökével beszélgetünk.

Jó ideje ismerjük egymást, hiszen már a KEF megalakulását megelőző Drogprevenciós
Munkacsoportban is részt vettünkmindketten. Amikicsit régebben volt. Adódika kérdés
ennekkapcsán, milyenneklátoda függőségekhelyzetétnapjainkban?

Több veszélynek vagyunk kitéve, a felnőtt és a fiatal lakosság is, mint a Drogpreven-
ciós munkacsoport létrejöttekor. Az talán pozitívum, hogy bátrabban tudunk beszél-
ni a kábítószer helyzetről, szabadabban lehet megfogalmazni dolgokat. Az eltelt
időben tettük a dolgunkat, próbáltunk különböző megoldásokat, alternatív lehető-
ségeket kipróbálni, alkalmazni. Ha nem tettük volna, nem tudom milyen lenne a
helyzet – de hogy van még teendőnk az biztos.

Milyenmegoldási, problémakezelési lehetőségeklehetnek, vajonmia helyes hozzáállás?

Mindenféleképpen a megelőzést,
prevenciót támogatnám, hiszen ezen
a területen érzem otthon magam. Ez
nem jelenti azt, hogy az ártalomcsök-
kentést vagy a rehabilitációt nem
érezném ugyanolyan hangsúlyosnak.
A probléma kezeléséhez pénz, paripa,
fegyver – sok türelem és széles körű
összefogás kell. Azzal a ténnyel
szembe kell néznünk, hogy a függő-
ség, a kábítószer jelen van az éle-
tünkben – egyrészt hozta a fejlődés,
itt az internet/játék függőségre gondolok, másrészt nagyon nagy üzlet, harmadrészt
meg van egy nagy érték váltás/válság a társadalomban, ami hozzájárult a most kiala-
kult helyzethez, és ennek kezeléséhez kellene jó és hatékony gyakorlatot folytatni.
Azt hiszem, hogy türelem lényeges, fontos, hogy amit tudunk tegyük meg és remé-
lem ezzel „kicsit” mindig előrébb leszünk.

Nagykérdés a jövő, milyenneklátode témakörta továbbiakban?

Hosszú távra kell berendezkedni a probléma megoldásában, sokféle módszert kell
kipróbálni, következetesen alkalmazni, de talán a legfontosabb, hogy közösségeket
teremtsünk, amiknek az életében mi is aktívan részt veszünk: „okos szóval, türelem-
mel, aktív jelenléttel” – Ranschburg Jenőt idézve.

Nem titok, hogy védőnő is vagy, aki ismer tudja, hogy ez igen lényeges. Ez is a jövőről
szól. Etéren hogyállunka jövővel?

A védőnői Szolgálat tavaly ünnepelte 1 00 éves fennállását. Amikor áttekintettük a
szolgálat múltját azt láttuk, hogy mindig nagyon jól alkalmazkodott a kor változásai-
hoz. Talán ezért volt mindig jövője. Azt hiszem a függőség kezelésében nekünk is ál-
landóan változnunk kell. Mások a mostani szerek, szerhasználók és a jelenségre
másként kell reagálnunk, mint 1 0-20 éve. Az érintettek szeretete azonban nem vál-
tozott, mindig látnunk kell bennük az embert.
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Mindketten jelen vagyunk a Békéscsabai Ifjúsági
Kerekasztalon. Úgy látszikminden a jövőről szól.
Ennekmilyen jövőt jósolsz?

Azt várom, hogy egy olyan párbeszédnek adjon
teret, ahol megfogalmazódnak a szükségletek
a fiatalok részéről, és a támogató szervezetek
pedig úgy tudják a tevékenységüket végezni,
hogy az tényleg a fiatalokhoz szóljon. Együtt-
működés legyen a különböző korosztályok kö-
zött, mert az segíti, hogy mindenki jobban
érezze magát a környezetében, saját bőrében,

meg lássa a jelenlétének hasznosságát.

A pesszimizmus manapság elegánsabb dolog, de mégiscsak az a lényeg, hogy léphetünk
előre. Vajonmitépíthetünk, jobbíthatunk?

Pesszimistának nem érzem magam, türelmetlennek gyakrabban. Kevésnek látom
azt, amit elértünk és többet szeretnék. Segít, hogy lássam és elfogadjam saját korlá-
taimat, értékelni tudjam a kis lépéseket is. Tapasztaltam az elmúlt években, hogy
mindig van a közösségekben egy ember, aki tovább viszi a „küldetést”. Az, hogy mi-
kor hol van az ember ebben a munkában, elöl, középen vagy hátul az nem annyira
fontos, lényegesebb, hogy mozogjon a rendszer. A kerekasztalt is egy ilyen jó kezde-
ményezésnek látom, hogy vannak fiatalok, akik szeretnék jól érezni magukat és a
döntéshozatalban is vannak olyan emberek akik szeretnék, hogy fiatalos város le-
gyen Békéscsaba. A városban vannak olyan civil szervezetek, akik közösséget szeret-
nének teremteni, élhető tereket létrehozni. A megoldási alternatívákban fontos,
hogy milyen függőségek alakulnak ki, de talán fontosabb, hogy miért van szükségük
erre a fiataloknak. Ha ezt tudjuk, adhatunk helyette olyan egészséges, előrevivő dol-
gokat, amelyek meg tudnak tartani. Örök optimistaként azt hiszem, hogy sok gye-
reknek azért tudunk, de legalábbis próbálunk ilyen támaszt adni és programjainkkal
örömet szerezni.
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