
„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport

„Bohócikli” az egykerekű?
Napjainkban egyre több marosvásárhelyi fiatalt (s nem
csak) láthatunk, akik egykerekűn száguldanak, különböző
trükköket mutatnak be a város parkjaiban. A járókelők,
annak ellenére, hogy ez a jármű, illetve a segítségével
űzött sportágak már régóta népszerűek külföldön, rendre
rácsodálkoznak a „mutatványokra”. Marosvásárhely talán
első monociklisével, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 17
éves diákjával, Fekete Péterrel beszélgettünk, aki számára
a monocikli nem csak jármű, hanem életstílus is.

>>> 7. oldalTársadalom

Vigyázat, elárasztják a hamis
gyógyszerek a piacot

A piacon egyre több hamisított tabletta és egyéb ke-
zelési módszer jelent meg – figyelmeztet a Bűnme-
gelőzési Kutatóintézet. A statisztikák szerint Románia
a fő „kapu”, amelyen keresztül hamisított gyógyszerek
érkeznek az Európai Unióba, és ezek a medicínák élet-
veszélyesek is lehetnek. 

>>> 3. oldal

Vélemény 

Létezik-e erdélyi 
magyar „hírszerzés”? 
A magasabb intelligenciát igénylő munkához,
mint amilyen a pontos háttér-információk
megszerzése, a korrupciós ügyek megelőzése,
a politikai döntések várható következményei-
nek az elemzése, vagy egy figyelemfelkeltő
akció kockázatainak a felmérése, már nem ta-
lálunk alkalmas pártkatonát.

>>>5. oldal

MORGÓ

Paktum 
Miután a vásárhelyi szervezet, a megyeivel
egyetértésben, mégis a demokrata-liberális
Claudiu Maiort juttatta pozícióba, beindult a
megtorlás. A kiszivárgott hírek szerint mind az
országos elnök, mind a Maros megyei „öregek”
– Markó, Borbély, Frunda, Kelemen Atilla –
igen megorrolt ezért Brassai Zsomborra, akinek
azt vetik szemére, hogy megyei elnökként nem
érvényesítette a „központi” akaratot. 

>>>3. oldal

Hosszú hétvége

Belföldi wellness és 
külföldi tengerpart a nyerő 
a vásárhelyiek körében

Néhány hete el-
fogadta a kor-
mány azt a
h a t á r o z a t o t ,
amely értelmé-
ben idén május
2-a is szabadnap lesz a közalkalmazottak szá-
mára, mert a turizmus „optimista becslései”
szerint ez fellendíthetné a hazai idegenforgal-
mat. Marosvásárhelyi turisztikai irodákat kér-
deztünk arról, hogyan alakult a helyi kereslet
ebben a periódusban, milyen korosztály veszi
igénybe a szolgáltatásaikat, illetve melyek a
legnépszerűbb úti célok a hosszú hétvégére.

>>>3. oldal

>>> 4. oldal
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Sorozatfilmbe illő élettörténet

Erika egy sepsiszentgyörgyi kórházban született 1990 decemberében, egy alig 17 éves leányanya
szerelemgyermekeként. A fiatal anya nem tudta vállalni a gyermek nevelését, a szülészetről el sem
vitte. 1991 márciusában aztán egy Sepsiszentgyörgy közeli falu lelkészének és orvosának segítsé-
gével nevelőszülőkhöz került a kislány. Az örökbefogadó svéd házaspár elvitte Erikát, és sajátjaként
nevelte fel.  Miután felcseperedett, egyre inkább kezdte érdekelni az a hely, ahol született, így
jutott arra az elhatározásra, hogy Erdélybe jön megkeresni szüleit, esetleges testvéreit. Több pró-
bálkozás után sikerült is megtalálni az anyát, aki életet adott neki és öt féltestvérét, akik most egy
Marosvásárhely közeli községben élnek, eléggé szerény körülmények közt.



Koncert a 
kenyai iskolásokért

Május 9-én, péntekhez egy
hét 19 órától Marosvásárhelyen,
az Ariel Színház korábbi, Posta
utcai épületében jótékonysági
koncertre kerül sor. A koncert
bevételéből a kenyai Rusinga
szigetén élő iskolásokat és özve-
gyeket támogatják. A rendezvé-
nyen a Gospel Time, illetve a
kövesdombi Kavics ifjúsági kórus
lép fel, és jelen lesz Samwel
Okomo, a Rusinga-szigeti Sargy
iskola igazgatója is. Ez alkalom-
mal rövid bemutatót is tartanak
a kenyai Van egy téglám nevű
projektről. Jegyek a helyszínen
válthatók, egy tégla, illetve egy
napelemcella ára 5 lej. Az iskola-
építési munkálatok folytatását 1,5
vagy 10 téglával, a tanintézet
áramellátását 1,5 vagy 10 nap-
elemcella árával lehet támogatni,
egy 25 lejes könyv árával az iskolai
könyvtár felszerelését segíthetik
a résztvevők. Bővebb tájékoztatás
a projektről a www.kenya.ce–ro-
mania.com, https://www.face-
book.com/kenya2011, illetve a
https://www.youtube.com/watc
h?v=5AYx-gNwmsI honlapokon
található.

Újra Marosvásárhelyen a
Borospataki Művésztelep

A Borospataki Művésztelep
2013-as anyagából nyílt kiállítás
a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban. Minden eddigi táborozás-
nál népesebb volt a Szász István
és Szász Marika által működte-
tett gyimesi skanzen, harminc
honi és magyarországi festő,
grafikus, szobrász, textilművész,
fotós alkotott és töltődött fel
hosszú időre ihlető élménnyel a
táborban és környékén. 

XVIII. Ariadné kiállítás
Tizennyolcadik alkalommal

nyílt meg a textilművészek ha-
gyományos kiállítása a Kultúr-
palota földszinti
kiállítótermeiben. A marosvá-
sárhelyiek mellett kolozsvári, te-
mesvári, bukaresti, csíkszeredai,
székelyudvarhelyi kiállítók is
részt vesznek a kiállításon, me-
lyen minden korosztály képvi-
seltetik.

Isteni kert
A Teleki–Bolyai Könyvtár Is-

teni kert címmel szecessziós
könyvművészeti kiállítást ren-
dezett a százéves Kultúrpalota
tiszteletére, mely májusig láto-
gatható. A könyvtár különböző
gyűjteményeiben fellelhetők a
századforduló reprezentatív eu-
rópai művészeti folyóiratai, ma-
gyar szecessziós albumai és
könyvei, illetve az erdélyi késő
szecessziós könyvillusztrációnak

az Erdélyi Szépmíves Céh által
képviselt szinte teljes palettája.
A Tékában található marosvá-
sárhelyi szecessziós kiadványok
ugyanakkor híven tükrözik azt a
zsibongó társadalmi életet,
amely a Kultúrpalota megépü-
lése körüli évtizedekben a várost
jellemezte.

Vagyok, aki vagyok
Ezzel a címmel nyílt önisme-

reti kiállítás Marosvásárhelyen,
a Mihai Eminescu utca 22. szám
alatt (az Eminescu és Marasti
utca sarkán, a 6-os számú óvoda
mellett). A kilenc témát –
énkép, gyökerek, többszörös
identitás, határok, nemi szere-
pek, csoportidentitás, fejlődés,
digitális identitás, tökéletesség
– körbejáró tárlat anyagát a
Debreceni Református Egyetemi
Gyülekezet állította össze. A ki-
állítás elsősorban középiskolá-
soknak és egyetemistáknak szól,
szervezője a Marosvásárhelyi
Főiskolások Keresztyén Egyesü-
lete (MIFIKE): A tárlat május 2-
ig látogatható, megtekintése
ingyenes.

Majális
A Magyar Dolgozók Egyesü-

lete és a Szociáldemokrata Tö-
mörülés május elsején majálist
szervez a Víkendtelepen, a Carit-
san pihenőházánál, ahol 12
órára babgulyással várják az
odalátogatókat.

A boldogság ékkövei
Május 4-én, vasárnap 19

órától a marosvásárhelyi Bod
Péter Diakóniai Központban
(Erdő utca 7B) a belső béke, a
megelégedés és a boldogság el-
éréséről tart előadást Gunag-
riha, aki 27 éve foglalkozik a
belső élet kérdéseivel. A Ditróból
származó előadót Európa-szerte
kedvelik közvetlen, humoros
előadásaiért. A találkozón be-
mutatásra kerül Sri Chinmoy A
boldogság ékkövei című műve,
amelynek alapgondolata, hogy
a szív nyelve az egyetlen nyelv,
amit mindenki megért. A könyv
honlapja: http://boldogsagek-
kovei.hu.
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Horoszkóp
Kos: Hihetetlenül nagy erő és energia lakozik önben, így
aztán nincs olyan, amit ne tudna véghezvinni. A szerelmi
kapcsolatokban a segítőkészségével, támogatásával a ked-
vesét sikerül átvezetni az esetleges érzelmi nehézségeken. 
Bika: Fortuna istenasszony figyelmét élvezheti. Az élet
több területén érezheti mázlistának magát, de észnél kell
lennie, mert a sikerek elvakíthatják, és nem veszi észre,
hogy a környezetében több olyan ember van, akinek az
irigységéhez rosszindulat társul.
Ikrek: Egy kicsit önzőbbnek kellene lennie, mert vannak
olyan emberek, akiknek ha a kisujját nyújtja, akkor az egész
karja sem lesz elég. Kiváló ez a hét minden pénzügyekkel
kapcsolatos ügyletre, legyen szó tárgyalásról, szerződés
aláírásáról, vagy éppen banki tranzakciókról. 
Rák: A házasságokban, együttélésekben, ha közös prog-
ramot szerveznek, az jól sikerül. Talán éppen ennek az ese-
ménynek a hatására a partnere elgondolkodik, és rájön
arra, hogy milyen fontos számára a kapcsolatuk. Önmagá-
ban el is határozhatja, hogy milyen változásokat tesz azért,
hogy a viszonyuk még szorosabbá váljék. 
Oroszlán: Elégedettnek érezheti magát, hiszen sínen van
az az ügy, amelybe hihetetlenül sok energiát fektetett,
amely miatt anyagi áldozatokra is képes volt. Amennyiben
orvosokkal, gyógyászattal kerül kapcsolatba, akkor ne saj-
nálja a pénzt arra, hogy igazán jó kezekben legyen.
Szűz: Ismét felmerülhet egy olyan probléma, amellyel hó-
napokkal ezelőtt találkozott, és amelyről úgy gondolta, a
végére pontot tett. Egy barátság vagy jó ismeretség a pénz
léte, illetve nem léte miatt tönkremehet. A házasságokban,
együttélésekben a partnere azért viselkedhet furcsán, mert
meglepetésre készül. 
Mérleg: Az egészségére fordítson nagyobb figyelmet,
mint eddig. Kiváló ez a hét életmód-változtatásra, mert
amit elhatároz, azt véghez is tudja vinni. Ha most kerül
kapcsolatba egészségügyi intézménnyel, illetve gyógyí-
tókkal, akkor nincs miért aggódnia, mert minden sokkal
jobban alakul, mint ahogy várta.
Skorpió: Ha párkapcsolatról van szó, elégedett lehet, hi-
szen partnere viselkedése egyértelműen azt sugallja, hogy
mindennél fontosabb számára az önnel való viszony. Talán
még olyan dologról is nyíltan beszél, amelyre korábban
nem volt példa, esetleg el is zárkózott előle. 
Nyilas: Még az a csoda is megtörténhet, hogy egy olyan
kolléga, aki azelőtt nem viselkedett sem kedvesen, sem
megértően, most hízelegni kezd, és talán dicshimnuszt is
zeng önről. A három lépés távolságot érdemes megtartani
vele szemben, így nem érheti csalódás. 
Bak: Elmerülhet a szerelem tengerében, és minden úgy
alakul, mint a mesében, ha... Ha nem próbálja meg őt ma-
nipulálni, mert erre most gyorsan rájön, és ami szépnek
ígérkezik, abból nem lesz semmi. Amennyiben ön szülő,
gyermeke szófogadó, engedelmes, aranyos csemete.
Vízöntő: Még az a csoda is megtörténhet, hogy felirat-
kozhat a módosabb emberek listájára. A pénz úgy vonzódik
önhöz, mint mágnes a vashoz. Most olyan dolgokat is meg-
engedhet magának, amelyekről korábban úgy gondolta,
hogy ez csak a kiváltságosok privilégiuma. 
Halak: Elvárásai reálisak, arányérzéke kitűnő, ítélőképes-
ség dolgában is a helyzet magaslatán áll. A megbocsátás
is könnyebben megy, ezért aki korábban megbántott, azt
ha nem is öleli a keblére, de kiegyensúlyozott kapcsolatot
tarthat fenn vele. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

Maros-maraton

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal az Egészség
és Reménység Egyesülettel, a
Master Ski&Bike, az Adven-
ture Life Clubbal és a RO Club
Maratonnal közösen május 4-
én, vasárnap 9 órától Maros-
vásárhely főterén szervezi
meg idén első alkalommal a
Maros-maraton futóversenyt.
A 42 kilométeres táv a leg-
hosszabb, amire eddig a vá-
rosban sor került. Ez
alkalommal több útvonalon,
több kategóriában nevezhet-
nek be a sport kedvelői. Rész-
letek és a versenyre való
benevezés a http://maraton-
mures.ro honlapon.



MORGÓ 

Paktum 
Nem várt indulatokat váltott ki a vásárhelyi alpolgár-

mester-csere – a liberális Ionela Ciotlăuşt a demokrata-
liberális Claudiu Maior váltotta –, s nem a helyi román
pártok viszonyában, hanem az RMDSZ-ben. Bár a „szö-
vetségi” alpolgármester az eset előtti sajtónyilatkozata-
iban még mentegetőzött, mondván: a román pártokra
tartozik a döntés, amibe az RMDSZ nem szívesen avat-
kozna bele. Bevallom: ekkora marhaságot még Peti And-
rástól sem vártam volna, hisz egyáltalán nem közömbös
– bár egyes vélekedések szerint teljesen mindegy –,
hogy ki ül abban a fránya székben. A menesztett alpol-
gármester korábbi magyarellenes megnyilatkozásai
szinte kiprovokálták az „érdekvédelmi szervezet” dönté-
sét. Emlékeztetőül: a liberális hölgy a kétnyelvű utca-
névtáblákkal kapcsolatos elutasító szavazatát azzal
indokolta, hogy nem azokra van szükség, hanem turisz-
tikai célokat szolgáló, többnyelvű információs táblákra.
A másik, különösen emlékezetes eset, amikor a magya-
rul felszólaló RMDSZ-es önkormányzati képviselőket a
következő szavakkal utasította rendre: „az állam hivata-
los nyelve a román, így mindenki köteles ezt használni,
különösen hivatalos helyeken”. Ezek után érthetetlen,
hogy volt olyan magyar városlakó, aki aláírta a liberális
alpolgármestert támogató petíciót. 

A csere ingerültséget váltott ki az RMDSZ országos
vezetőségében, akik a szavazás előtt „leüzentek”, hogy
tekintettel a kormánykoalíciós egyezségre, a PSD-s jelölt
a támogatandó. Miután a vásárhelyi szervezet, a megye-
ivel egyetértésben, mégis a demokrata-liberális Claudiu
Maiort juttatta pozícióba, beindult a megtorlás. A kiszi-
várgott hírek szerint mind az országos elnök, mind a
Maros megyei „öregek” – Markó, Borbély, Frunda, Kele-
men Atilla – igen megorrolt ezért Brassai Zsomborra,
akinek azt vetik szemére, hogy megyei elnökként nem
érvényesítette a „központi” akaratot. Az említett hírforrás
szerint napirenden van elnöki tisztségéből történő eltá-
volítása is. Nem különösen érdekel Brassai politikai jö-
vője, nem tartozom a hívei közé – különösen ama
hírhedt gettós kijelentése óta nem –, de hajlok arra,
hogy ebben az esetben a védelmére keljek. Rengeteg-
szer elhangzott, hogy Marosvásárhely „frontváros”, ebből
következően talán indokolt lenne, ha kiemelt figyelmet
fordítanának a városra – akár az RMDSZ említett vezetői
is. Érthetetlen számomra, hogy Kelemen Hunor, aki
maga is kételyeinek ad hangot a PSD-vel kötött koalíciós
egyezségek betarthatóságát illetően, jelen esetben el-
lenzi a vásárhelyi magyarság érdekei szerinti politikai
alkut. 

Azt kell mondanom, hogy egy írásba foglalt, a nyil-
vánosság számára is hozzáférhető – akár a PDL-vel, akár
Dorin Floreával személyesen kötött – egyezség több ha-
szonnal járhat a vásárhelyi magyarság számára, mint a
korábbi színfalak mögötti alkuk, számonkérhetetlen szó-
beli ígéretek. Ha a mostani – a Sütő-szobor felállítására,
a Kossuth Lajos utca nevének visszaadására, az Unirea
líceum épületében egy római katolikus gimnázium lét-
rehozására, a Bolyai líceumnak helyet adó épület főja-
vításának közpénzből történő finanszírozására, egy, a
művészeti középiskolánál végzendő javítási munkálatok
ellentételezése fejében, a város és a református egyház
közötti telekcserére vonatkozó – ígéretek akár fele meg-
valósul, már érdemes volt megegyezni.  

Ui. Hangsúlyozom, mindez csak akkor érvényes, ha
mindenki számára hozzáférhetővé teszik az említett
egyezség szövegét. 
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Szentgyörgyi László  

Néhány hete elfogadta a kormány azt a határozatot, amely értelmében idén május 2-a is szabadnap lesz
a közalkalmazottak számára. A Tengerpart Duna-delta Egyesület és a romániai turisztikai vállalatok szö-
vetsége kérte a kormánytól az extra, péntekre eső szabadnapot, mert a turizmus „optimista becslései”
szerint ez fellendíthetné a hazai idegenforgalmat. Marosvásárhelyi turisztikai irodákat kérdeztünk arról,
hogyan alakult a helyi kereslet ebben a periódusban, milyen korosztály veszi igénybe a szolgáltatásaikat,
illetve melyek a legnépszerűbb úti célok a hosszú hétvégére.

Hosszú hétvége

Bulgária, Görögország, 
Törökország

Hajdu Zoltán, a Thomas Hux
utazási iroda vezetője elmondta,
hogy idén nagyon bőséges volt a
kínálatuk a hosszú hétvégére,
minden olyan úti célt lehetett vá-
lasztani, ami a nyári periódusban
is elérhető, továbbá a május 1-jei
kirándulásoknak az előnye, hogy
sokkal olcsóbbak, mint a nyári
hónapokban kínáltak. Kérdé-
sünkre elmondta, hogy ügynök-
ségükben idén nagyobb volt a
forgalom  a május 1-je környé-
kére szervezett kirándulásokat il-
letően, mint a tavalyi év
ugyanezen periódusában, ami
annak is betudható, hogy a pén-
tek sok alkalmazott számára sza-
badnap, ezért négy nap áll
rendelkezésükre a kirándulni vá-
gyóknak. Azt is megtudtuk, hogy
a hozzájuk forduló marosvásár-
helyiek szinte teljes mértékben
külföldi úti célokat választottak:
következésképp a május eleji

hosszú hétvégén is taroltak a bul-
gáriai, görögországi és törökor-
szági utazások.   

„A romániai kínálat – bele-
értve a Fekete-tenger partját is –
nem túl népszerű a vásárhelyiek
körében, mert viszonylag sokba
kerül. Egy mamaiai all-inclusive
kirándulás többe kerül, mint az
ugyanolyan ellátást biztosító bul-
gáriai. És az utóbbi kirándulás
kedvezőbb feltételeket biztosít a
turistáknak” – mondta el tapasz-
talatait Hajdu Zoltán.

A romániai wellness-
központok is népszerűek

A World Travel Shop munka-
társa, Ilyés Lóránd elmondta la-
punknak, hogy az ügynökségük
speciálisan május 1-jére állított
össze kirándulásokat, amelyek 
leginkább a pihenést célozták
meg. Nem véletlenül, hisz a vá-
sárhelyiek körében a wellness-ki-
rándulások taroltak idén május
1-jén, és ebből is a kül- és belföl-

diek egyaránt. A Thomas Hux iro-
dával ellentétben, ennél az
ügynökségnél a belföldi utazások
voltak a legkeresettebbek az idén
– Szováta, Félixfürdő, Marosújvár
– , a külföldiek közül pedig a ma-
gyarországi wellness-közpon-
tokra volt igény: Hajdúszoboszló,
Gyula, Debrecen, akár a Balaton
környéke. Emellett pedig olyan
kirándulások szervezését is vállal-
ták és igény is volt rá, amely úti
célok felé Marosvásárhelyről in-
dulnak fapados járatok, azaz
Róma, Barcelona, Madrid.

Azt is megtudtuk, hogy a
World Travel Shopnál az idén
csökkent a kereslet, a tavalyi év
ezen időszakához viszonyítva,
Ilyés szerint talán ennek az oka,
hogy a húsvéti ünnepek túl közel
estek a hosszú hétvégéhez.

A fiatalok „magánúton”
kirándulnak

Mindkét utazási iroda egyön-
tetű tapasztalata, hogy a május

1-je körül szervezett kiránduláso-
kért a középkorosztály fordul hoz-
zájuk, azaz a negyven év körüli
személyek, hisz a fiataloknál be-
vett szokás, hogy a barátokkal,
„magánúton” kirándulnak ebben
az időszakban.

Már 120 euróért 
pihenhetünk Bulgáriában

Megtudtuk, hogy a május 1-
jei utak ajánlatait gyakran már év
elején meghirdetik az utazási iro-
dák, de nem jellemző, hogy hó-
napokkal ezelőtt lefoglalják
azokat a kirándulni vágyók.
Egyébként egy odautazást is biz-
tosító görögországi, hét éjszakás
vakációt 250 euró/fős árért tölt-
hetünk el, a bolgár tengerparton
pedig a hosszú hétvégés pihe-
nést, all-inclusive ellátással már
120 euróért is megvásárolhatjuk.

Pál Piroska

Belföldi wellness és külföldi tengerpart
a nyerő a vásárhelyiek körében

Vigyázat, elárasztják a hamis gyógyszerek a piacot
A piacon egyre több hamisí-

tott tabletta és egyéb kezelési
módszer jelent meg – figyel-
meztet a Bűnmegelőzési Kuta-
tóintézet. A statisztikák szerint
Románia a fő „kapu”, amelyen
keresztül hamisított gyógysze-
rek érkeznek az Európai Unióba,
és ezek a medicínák életveszé-
lyesek is lehetnek. A rendőrség
évente több millió hamisított
árut koboz el. 

„A jelenleg forgalomban
lévő hamisított gyógyszerek ál-
talában a nagyon drága orvos-
ságok, például, amelyek súlyos
betegségeket gyógyítanak,
vagy potenciazavarra, illetve fo-
gyókúrára használatos tablet-
ták. Ezek az ál-gyógyszerek
veszélyesek az egészségre, és
óvakodni kell tőlük” – fogalma-
zott Sorin Stanica, a Bűnmege-
lőzési Kutatóintézet vezetője.
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Erika egy sepsiszentgyörgyi kórházban született 1990 decemberé-
ben, egy alig 17 éves leányanya szerelemgyermekeként. A fiatal
anya nem tudta vállalni a gyermek nevelését, a szülészetről el sem
vitte. 1991 márciusában aztán egy Sepsiszentgyörgy közeli falu lel-
készének és orvosának segítségével nevelőszülőkhöz került a kis-
lány. Az örökbefogadó svéd házaspár elvitte Erikát, és sajátjaként
nevelte fel.  Miután felcseperedett, egyre inkább kezdte érdekelni
az a hely, ahol született, így jutott arra az elhatározásra, hogy Er-
délybe jön megkeresni szüleit, esetleges testvéreit. Több próbál-
kozás után sikerült is megtalálni az anyát, aki életet adott neki és
öt féltestvérét, akik most egy Marosvásárhely közeli községben
élnek, eléggé szerény körülmények közt. 

Sorozatfilmbe illő élettörténet

A múlt héten városunkban
tartózkodó Erikát arra kértük,
mesélje el nekünk életének ed-
digi történetét, milyen érzés
megtudni, hogy nem a nevelő-
szülei édes gyermeke, hogyan
sikerült megtalálni Erdélyben
élő rokonait, mit érzett, amikor
meglátta őket. 

„Nekem természetes, 
hogy két anyám van"

„Nekem ez az állapot, hogy
két anyám van, természetes,
mert nem ismerek mást. Egy nő
életet adott nekem egy sepsi-
szentgyörgyi szülészeten, de
nem tudta gondomat viselni,
így az én svédországi anyám ka-
pott egy újszülött gyermeket.
Nevelőszüleim soha nem titkol-
ták előttem, hogy honnan szár-
mazom, mindig őszintén
beszéltek erről velem.”

Erikát svéd nevelőanyja is el-
kísérte mostani útjára. Tőle afe-
lől érdeklődtünk, miért
fogadtak örökbe egy külföldi
kislányt. „Hosszú ideig próbál-
koztunk a férjemmel, hogy saját
gyermekünk legyen, de ez

akkor valamiért nem sikerült.
Így aztán úgy határoztunk,
hogy örökbe fogadunk egyet.
1989–1990 körül sokat lehetett
hallani mifelénk is Romániáról.
Hallottuk, hogy itt milyen
nehéz a helyzetben élnek az
emberek, sok gyermek születik,
de jó néhányuk szomorú körül-
mények közt, nélkülözésben,
vagy árvaházban nő fel. Elkezd-
tünk érdeklődni, és végül sike-
rült. Egy nap érkezett a
telefonhívás, hogy van egy
gyermek, akit örökbe fogadha-
tunk. Azonnal csomagoltunk és
jöttünk. Hosszú út, sok-sok
papír, többórás bírósági kilin-
cselés után elvihettük a kislá-
nyunkat” – mondja
elérzékenyülve Lotta asszony. 

„Család azt jelenti: 
gondot viselni valakire”

Két évvel az örökbefogadás
után a svéd házaspárnak saját
gyermeke született. „Mikor két
éves voltam, akkor született a
húgom, Emma, a szüleink ter-
mészetes gyermeke – meséli
Erika. Én soha nem tapasztal-

tam azt, hogy a szülők különb-
séget tettek volna köztünk, mi
gyermekekként azonban egy-
szer összeszólalkoztunk ezen.
Emlékszem, hogy összevesz-
tünk valamin, verekedtünk,
aztán kergetni kezdtem és el-
löktem. Azt kiáltottam neki,
hogy hagyjon engem békén,
mert nem az én testvérem. Erre
nagy csend lett, megfagyott a
levegő, aztán Emma sírni kez-
dett és azt mondta, hogy én va-
gyok a nővére és vissza akar
engem kapni. Többé soha nem
mondtam ilyesmit neki. Azóta
már felnőtt fejjel megértettem,
hogy nem muszáj a vérkapcso-
lat ahhoz, hogy egy család igazi
család legyen. Számomra a csa-
lád azt jeleni: gondot viselni, vi-
gyázni valakire, a tűzön is
átmenni valakiért. Én képes
lennék a tűzbe menni a csalá-
domért.”

Kamaszodó lányként Erika
érezni kezdte azt, hogy ő más,
mint a többiek, más, mint az őt
körülvevő emberek. „Gyermek-
koromban nem figyeltem rá, de
tinédzserként egyre inkább fel-
tűnt, hogy én másként nézek ki,
mint a körülöttem élő emberek
– emlékszik Erika. Feltettem

magamnak sokszor a kérdést: ki
vagyok én? Miért különbözöm
a többiektől? Hol vannak az én
gyökereim? Egyre jobban érde-
keltek ezek a dolgok. Egy meg-
magyarázhatatlan, furcsa érzés
szorongatta a gyomrom.”

„A biológiai anyám 
nem akart találkozni
velem – ez fájt”

Erika nevelőszülei nem ta-
gadták előtte az igazságot, egy
albumot készítettek neki azok-
kal a képekkel, amiket akkor
fényképeztek, amikor érte jöt-
tek Erdélybe. Ezen keresztül
„megismerhette” az anyát, aki
életre hozta, a nagyanyát, az
embereket, akik segítettek az
örökbefogadásnál, a helyszínt,
ahol meglátta a napvilágot.
„Annak a fotóalbumnak min-
den lapját ismerem, és elhatá-
roztam, hogy elmegyek és
megismerem azokat az embe -
reket és helyeket, amelyeket a
fényképek ábrázolnak –
mondta Erika. Szerettem volna
végére járni az élettörténetem-
nek, hát eljöttem és megismer-
tem az albumomban lévő
embereket, úgy éreztem,
mintha egy kirakós játék darab-

jait raknám ki lassan, ami az én
életemet ábrázolja. Csodálatos
emberekkel ismerkedtem meg,
akik nélkül, tudom, nem érhet-
tem volna el ilyen messzire.
Megtaláltuk a biológiai anyám,
de ő azt mondta, nem akar,
vagy valamiért nem tud talál-
kozni velem. Ez nagyon fájt és
zavarban voltam.”

„Tudom, ki vagyok, 
tudom: vagyok valaki”

Egy év elteltével Erika újra
próbálkozott, ide utazott, ezút-
tal sikerrel járt. „Nagyon eleve-
nen emlékszem arra a napra,
amikor először láttam az anyám
és a testvéreim. Ha behunyom a
szemem, ma is hallom a hang-
jukat, érzem az illatukat. Meg-
találni a gyökereket nem olyan
érzés, amit el lehet mondani,
amit meg lehet érinteni, az va-
lami, amit belül érez az ember.
Tudni akartam, kik azok, akik
úgy néznek ki, mint én, akikkel
azonos a bőrszínünk, a testbe-
szédünk, melyik az az ember-
csoport, amelyikhez tartozom.
Most már megvan az életemnek
minden puzzle-darabja. Most
már tudom, ki vagyok és tudom,
hogy vagyok valaki. Ha ránézek

a térképre, meg tudom mutatni,
honnan származom. Büszke va-
gyok, amikor a tükörbe nézek és
tudom, honnan származik az én
vérem.”

„Életünk minden mozzana-
tának értelme van"”

Múlt héten Erika, nevelő-
anyja és egy barátnője kíséreté-
ben már harmadik alkalommal
látogatott vidékünkre. Újra
meglátogatta az ő biológiai csa-
ládját. „Látni az én természet
adta családomat, része lenni
rövid időre az életüknek, tudni,
milyen szépek, ez erőt ad
nekem. Valószínűleg még visz-
szatérek, amikor úgy érzem,
hogy valami hiányzik az én ki-
rakós játékomból. Most haza
megyek Svédországba, ahol vár
a munkám, a családom és a
mindennapi életem. Magam-
mal viszek pár emléket, amik
erőt adnak nekem. Hiszem azt,
hogy mindennek, ami velünk
történik, van értelme, csak nem
vesszük észre a jó dolgokat
abban a pillanatban, amikor
bekövetkeznek. Ezek a gondo-
latok erősítik az én lelkemet” –
mondta még búcsúzóul Erika.

Nemes Gyula



A tanoda és 
ennek tartozékai

A marosvásárhelyi útikalauz
című könyv szerzői, Fodor Sándor
(S.) és Balás Árpád is említik, hogy
az iskola főépülete 1908-1909-ben
épült közadakozásból, szecessziós
stílusban, Baumgarten Sándor bu-
dapesti műépítész tervei alapján,
Csiszár Lajos építész közreműködé-
sével. 1871-ben épült a Bolyai utca
felőli régi kollégiumi épület és a Tor-
nacsarnok. A Konviktust 1900-ban,
az Internátust 1802-1803-ban épí-
tették Ugrai László budapesti mér-
nök tervei szerint. Az utóbbit 1957-
ben az udvar felőli részen két emelet
magasságig megnagyobbították. 

A kollégium létrejötte
a tizenhatodik század folyamán

nagyjából összeesik az erdélyi feje-
delemség kezdetével és a felvilágo-
sodás időszakával. Egybeesik azzal
az idővel, amikor Közép-  és Nyu-
gat-Európában új szellemi áramlatok
keltek szárnyra a középkori isten-
központú gondolkozással szemben.

Ahogyan azt Keresztes Gyula Ma-
rosvásárhely szecessziós épületei
című könyvében leírja, ez a szellemi
megújulás Erdélybe előbb érkezett
meg, mint az azt szervesen kiegé-
szítő képzőművészetek, vagy az épí-
tészet változásaiban nyomon követ-
hető átalakulás. A mezővárosok, így
Székelyvásárhely is készséggel fo-
gadták a reformáció svájci eredetű
tanait, melyeknek puritánsága min-
den más irányzat közül a legköze-
lebb állt a polgárok egyszerűbb élet-
és gondolkozásmódjukhoz. 

A kolozsvári 
országgyűlés is határoz…

Ugyancsak a fent említett könyv
szerzője említi, hogy a reformáció
után, az 1556-os kolozsvári ország-
gyűlés három országos protestáns
iskola felállítására vonatkozóan ho-
zott határozatot, ezek egyikének ott-
honául a székelyvásárhelyi kolostort
jelölték ki.

Az 1557-i gyulafehérvári ország-
gyűlésen a város reformáltjai már
köszönetet mondtak Izabella király-
nőnek, hogy az iskola alapítására
vonatkozó kérésüket teljesítette. 

Ettől kezdve, a már protestáns
iskolát a korabeli számadáskönyvek
„schola particula” néven említik, s
1602-ig az új szellem tanait a Várban
tanították. Onnan az iskolát áthe-
lyezték a Szent Miklós-plébánia még
létező tartozékaiba, a Református
Kollégium mai helyére. 

A régi épület rövid időn belül ki-
csinek bizonyult, s a református egy-
ház megkezdte annak bővítését. Jól-
lehet, a számadások lapjai ma is
őrzik az egymást követő építkezések
felsorolását, a tizenkilencedik század
kezdetéig létrehozott épületek közül
egy sem maradt fenn. Az épületek
leltára ismeretes, elhelyezésüket ma
is azonosítani lehet az 1774-ben ké-
szített helyszínrajzon.

A kollégium 
híre a nagyvilágban

Azonban ismerni kell azt is, ami-
ről A város meséi című könyvben ír-
nak. A kollégium több mint négy-
százötven esztendővel ezelőttre
visszanyúló történetét érdekes ese-
mények és tiltakozások fűszerezik. 

Az 1800-as évek elején a faze-
kasok céhe fellázadt a jelenlegi Bo-
lyai líceum, akkori Református Kol-
légium vezetősége ellen, amiért más
városokból jött mesteremberekre
bízta az intézmény máig fennma-
radt, legrégebbi épületszárnyának
belsőépítészeti munkálatait.

Az iskola főépülete, amely mint
már említettük, a szecesszió jegyeit
viseli, az egyik legszebb a városban,
Kimpián Annamária művészettör-
ténész szerint azonban elsősorban
a kiváló tanárok, a felbecsülhetetlen

értékű könyvek és a diákokba oltott
szellemiség vitte a nagyvilágba a
kollégium hírét. 

A parlagon hagyott sírkert
A Bolyai líceum története egé-

szen pontosan az 1557-es eszten-
dőre nyúlik vissza. Azokban az évek-
ben a Szent Miklós római katolikus
templom állt itt, és mellette terült
el a tizenharmadik-tizennegyedik
században Marosvásárhely egyik
első temetője. 

Az 1500-as évek vallási reformját
követően, amikor a város római ka-
tolikus lakossága tömegesen áttért
a református hitre, a templom ki-
használatlanul állt, állaga egyre in-
kább leromlott, a temető pedig egy-
szerűen eltűnt. 

A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentumokból kiderül, hogy a
sírkertet még korábban parlagon
hagyták, legalábbis erre engednek
következtetni a néhány évvel ezelőtt
végzett ásatások, amelyek során
csontvázakra bukkantak az egykori
templom falai alatt. 

Ez pedig azt jelenti, hogy az épü-
let egy részét eleve ráépítették a sí-
rokra. 

A Rákócziak iskolája
Azt is feljegyezték, hogy 1718.

április harmincadikán a Schola Par-
ticulába menekültek a magyaror-
szági Sárospatak református kollé-
giumának diákja és tanárai, és
gyakorlatilag így jött létre a maros-
vásárhelyi Református Kollégium.
Azt is tudjuk, hogy voltaképp kik is
voltak ezek a menekültek. Sárospa-

takon a Rákóczi család működtetett
egy iskolát, amely egyetemi szintű
oktatást nyújtott. II. Rákóczi György,
aki református vallású volt, feleségül
vette a római katolikus Báthory Zsó-
fiát, aki átkeresztelkedett reformá-
tusnak. A fejedelem halála után
azonban visszatért a katolikus hitre,
és felszámolta az iskolát, a diákokat
meg a tanárokat elkergette. Ezek
előbb Gyulafehérvárra menekültek,
amikor azonban Erdély a katolikus
Habsburgok uralma alá került, innen
is menniük kellett. 

Ekkor szemelték ki a marosvá-
sárhelyi református iskolát, követeket
küldtek ide, s hosszas tárgyalások
után végül sikerült megegyezni. Az
elemi iskola és a kollégium egyesült,
és létrejött a Marosvásárhelyi Refor-
mátus Kollégium.

Az 1744-ből és az 1767-ből
származó dokumentumok

Az idők folyamán lassan kezdett
túl szűkösnek bizonyulni az iskola-
épület, és újabb helyiségekre volt
szükség. Ezeket azonban sajnos fából
építették, és rövid idő alatt tönkre-
mentek. 

Fenn is maradt egy 1744-ben
kelt dokumentum, amely az osz-
tálytermek, az auditórium, a könyv-
tár és a magtár állapotát ecseteli.

Egy 1767-es helyszínrajzból pe-
dig kiderül, hogy a jelenlegi líceum
helyén lakóházként szolgáló épüle-
tek, könyvtár, auditórium, magtár,
kút, mellékhelyiség, kert és kemence
állt, ami mind arra utal, arra enged
következtetni, hogy bentlakás is mű-
ködött itt. Az évek során aztán ezeket

Létezik-e erdélyi 
magyar „hírszerzés”? 

Az utóbbi időben egyre több bizonytalan hangulatot előidéző
esemény látott napvilágot. A viszonylag csendes mindennapja-
ink a szomszédos Ukrajnából érkező megrázó hírektől váltak
hangossá. Földrajzi közelségünknek köszönhetően megnöveke-
dett az itt gyakorlatozó amerikai katonák száma, de további gaz-
dasági és politikai következményekkel is számolnunk kell. Egy
másik zavaró tényező a sajnálatos belpolitikai tényállás, amely
szerint bármi történhet ebben az országban, előbb-utóbb min-
denki előveszi a „magyar kártyát”.  Politikusainkat egyfelől a
gyatra eredményekhez vezető békés és simulékony „kis lépések
politikája”, másfelől pedig a túl követelőző magatartásuk miatt
vádolják. A dilettáns kommunikációs stratégia, valamint a vá-
lasztási célokat szolgáló szándékos bajkeverés esete egyaránt
fennállhat.

Nemcsak földrajzilag helyezkedünk nagyjából egyforma tá-
volságra Budapesttől és Bukaresttől, hanem politikailag is egyre
erősebben kötődünk mind a két pólushoz. A kinyilvánított több-
ségi választási preferenciáknak köszönhetően egyfelől a miti-
kákkal ültünk egy asztalhoz, másfelől pedig, a szavazati jogunk
által, az anyaországi közélet részeseivé váltunk. Szervesen kap-
csolódunk mind a két országhoz, de egyik esetben sem lehet
teljes az önazonosulásunk. (Hogy ne mondjuk ki a történelem
során ránk aggatott ominózus gúnynevünket.) A folyamatosan
változó politikai szelek könnyen olyan helyzetet idézhetnek elő
– volt már ilyenre példa –, amelyben akár két szék közé, a pad
alá is kerülhetünk. Emiatt pedig politikusainknak elsősorban a
kormányzati ciklusokon átívelő, hosszú távú perspektívában kel-
lene gondolkodniuk.

Alig találunk olyan tevékenységet érdekvédelmi szerveze-
tünk munkájában, amely a fontos közéleti kérdések megtárgya-
lásával, megvitatásával és letisztázásával, esetleg a biztonsági
és – a törvényes keretek mellett megszervezett – titkosszolgá-
lati teendők ellátására utalna. A vezetőség leginkább a hatalom
elosztásával és a politikai nyilatkozatnak titulált értelmetlen
szóvirágok megfogalmazásával, az alakulat többi tagja pedig
plakátragasztással, valamint a falunapok és a konferenciák körüli
teendőkkel tölti az idejét. A magasabb intelligenciát igénylő
munkához, mint amilyen a pontos háttér-információk megszer-
zése, a korrupciós ügyek megelőzése, a politikai döntések vár-
ható következményeinek az elemzése, vagy egy figyelemfelkeltő
akció kockázatainak a felmérése, már nem találunk alkalmas
pártkatonát. Íme, egy banális példa: jobb lett volna, ha az utak
mentén, a választási plakátok helyett a kétnyelvű táblákra irá-
nyított térfigyelő kamerákat, vagy a közbiztonságot növelő (akár
napelemes, tehát költségmentes) világítótesteket szerelnek fel.
A sorozatosan elkövetett politikai bakik, az egymásnak ellent-
mondó nyilatkozatok, valamint a kiszolgáltatott helyzetünk
mind azt bizonyítják, hogy a képviseleti alakulatunk nem ren-
delkezik semmiféle közösségi önvédelmi stratégiával. Vagy ha
mégis, akkor az látszólagos, eredménytelen. 

Ferencz Zsombor
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Marosvásárhelyen a közoktatás közel hétszáz éves múltra tekinthet vissza, hiszen a gyermekek nevelését
már a hajdani Szent Miklós plébánia mellett működő iskolában elkezdték. A tizennegyedik-tizenötödik
században a vár területén élő egykori ferencesek kolostorában a barátok nevelték és tanították az ifjúságot
a betűvetés, az olvasás, a számolás tudományára és az egyházi tudnivalókra.  A reformáció után a katoli-
kusok mindkét temploma a reformátusok tulajdonába került, ettől kezdve a gyermekek oktatását isko-
lamesterek végezték… Ezen a héten a Bolyaiak iskolájáról írunk.
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A Református Kollégium

az építményeket lerombolták, és
másakat emeltek a helyükre. 

A kollégium 
és az egykori tanszékei

Keresztes Gyula rávilágít arra is,
hogy a tizenhetedik század elejének
szabadságharcai idején a jó hírnév-
nek örvendő schola particula me-
nedéket nyújtott a vallási üldöztetés
elől menekülő sárospataki és gyu-
lafehérvári kollégiumok diákjainak,
és a három iskola egyesülésének idő-
pontjától, 1718-tól a Református
Kollégium nevet viselte.

Az egyesülés után a kollégium
felsőbb osztályai teológiai, bölcsé-
szeti, majd 1797-től egészen 1872-
ig jogi, filológiai és természettudo-
mányi tanszékekkel működtek.

Az állandó építkezések közül a
kollégium legrégebbi, ma is fennálló

épülete a kétemeletes barokk hom-
lokzatú bentlakása. 

A századforduló után épült az új
kétemeletes iskola, melynek sze-
cessziós homlokzata a rendezett
térre, s két szárnya a Bolyai, illetve a
Gecse Dániel utca felé néz.

Korszerű alaprajzi elrendezésével
főgimnáziumi rangon működött, s
tornacsarnokával a város legna-
gyobb iskolája. 

A Bolyai utcai épületszárny egy-
emeletes része, a középemelet be-
iktatásával, díszes szecessziós hom-
lokzatával, az utca képét emeli.

1957-ben, az iskola négyszáz
éves fennállásának ünnepségei al-
kalmával kapta Bolyai Farkasról – a
kollégium polihisztor tanáráról – a
Bolyai Farkas Líceum elnevezést.

Nagy-Bodó Tibor
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– Jó napot, Sajókám! A
minap távirányítózgatás közben
beleszaladtam a Shoppingki-
rálynők című műsorba, ismeri?

– Nem, képzelje, még a Szü-
letett feleségeket se nézem.

– Láttam már néhány bődü-
letet a tévében, de ez valahá-
nyon túltesz.

– Akkor meséljen, miről szól
ez a szoppingos akármi. Csak ne
engedje hosszú lére, ahogy Peti
András szokta a Rádió Gagában.

– Ő mit enged hosszú lére?
– Újabban az élménybeszá-

molóit; múlt héten is megtud-
hattuk, hol-merre csatangolt
előző hétvégén, milyen bazsa-
rózsamezőkben gyönyörködött,
hol fedezett fel új bevásárlóköz-
pontot, milyen rajzfilmeket lá-
tott a moziban, mit mondott az
őt megállító rendőrnek…

– Mit?
– „Jeleztem”. Ez utóbbit én

találtam ki, ugyanis megfigyel-
tem, hogy a „kedves” mellett ez
a másik kedvenc szava: minden
betelefonáló panaszára azzal
reagál, hogy jeleztem, jelzem
vagy jelezni fogom.

– Mégis mit kéne mondjon?
– Bármit; szóltam, intézked-

tem, megvizsgálom, utánané-
zek, csekkoltatom satöbbi. Csak
ne mindig ugyanazt.

– Magára is érvényes, amit
az öreg szabó mondott: pofázni
a legkönnyebb, mert azt fekve
is lehet. Visszatérve a Shopping-
királynőkre: adva van öt külön-
böző korú punetti, húszévestől
hervatagig. Egyikük kap egy li-
mitált összegű bankkártyát, el-
oson egy plázába ruhát, cipőt
meg táskát shoppingolni, mi-
közben a többiek és egy meleg
sztájliszt kommentálják a látot-

takat, majd a végén kirittyenti
magát, végigcsámpázik egy
rövid kifutón, és pontozzák.
Ennyi.

– Szívesen beneveznék
ennek a férfiváltozatára. Le-
hetne a címe, mondjuk, Kocs-
makirályok.

– És az miből állna?
– Adnának nekem egy bizo-

nyos pénzösszeget, elfáradnék
egy kocsmába, elinnám, utána
szépen visszamennék vagy visz-
szavinnének, és a többiek pon-
toznák a kinézetemet. Maga
lehetne a meleg sztájliszt he-
lyett a főpontozó mint szakava-
tott, hét danos alkoholista.

– Esküszöm, ha lenne hü-
lyekedvezmény, minden üzlet-
ben ingyen vásárolhatna!

– Az Édes életet is követi?
– Vagy kétszer belenéztem,

bőven elég volt. Már a címe se
jó, inkább Aranyeső vagy Éjjel-
nappal sukárság kéne legyen,
mivel szinte kizárólag cigányce-
lebek szerepelnek benne: Győ-
zike az összes debil
nyámurájával meg a köztörvé-
nyes cimboráival, aztán Bódi
Gusztiék, Gáspár Laci, Lesi
László Csaba, alias L.L. Junior
romarapper satöbbi.

– Azért akad néhány fehér-
jehalmaz, izé, fehér ember is,
például Zámbó Krisztián, Berki
Krisztián vagy Kelemen Anna,
aki szintén nem indomagyar,
sőt, még székely vér is csordogál
a betétjébe, mivelhogy Kele-
men Hunornak a négyötöduno-
katestvére, apahidai ágon.

– Ökör! Annácskával kap-
csolatban azt nem vágom, hogy
a „kurva” szót tilos kimondani a
tévében, illetve kisípolják, vi-
szont mutogatni szabad őket,

főműsoridőben.
– Pedig saját bevallása sze-

rint nem is az, csak pénzért sze-
xel. Azt mondta a múltkor, hogy
ilyen alapon minden kitartott
szeretőt kurvának kéne nevezni.

– Azért ne mossuk össze a
kettőt ilyen nagyvonalúan. Ha
valakinek fizeti a pasasa az al-
bérletét, és hetente kétszer fel-
megy hozzá törődni vele, az egy
dolog, viszont ha kamerák előtt
űzi a malacsportot, egyszerre
három tagbaszakadt négerrel,
az egy másik. Egyszer belenéz-
tem egy filmjébe, tisztára elszé-
dültem: két perc után már nem
lehetett tudni, hol kezdődik An-
nácska, és hol végződnek a né-
gerek.

– Erről jut eszembe: tudta,
hogy a romániaiak pénisze na-
gyobb, mint a briteké?

– Ez az új hobbija, hogy ösz-
szehasonlító méréseket végez?

– Nem. Nagy-Britanniában
is megkezdődött az EP-kam-
pány, és az Egyesült Királyság
Függetlenségi Pártja lájtosan
bevándorlás-ellenes szlogennel
kampányol, lefordítva szó sze-
rint ez áll a plakátjaikon: „A ro-
mánoknak nagyobb a péniszük,
mint nektek, amitől az asszo-
nyaitok úgy fognak nevetni,
mint régen. Mondj nemet a tö-
meges bevándorlásra!”.

– Pedig nem is a káruk
okozza a sok kárt, hanem a
kezük! Épp a minap olvastam,
milyen végtelenül egyszerű és
egyben zseniális fosztogatási
trükköt eszeltek ki újabban a
Párizs belvárosában tevékeny-
kedő romániai cserediákok:
többen körbeállják az éppen
pénzt felvevő parasztot az ATM-
nél, majd a pénzkiadás pillana-

tában egyikük megütögeti a
hátát, az illető erre megfordul –
a pénzt a bankjegykiadó nyílá-
sában hagyva –, és ekkor vala-
melyik purdé egy szempillantás
alatt felmarkolja a lóvét, és
eltűz vele.

– Én csak azt nem értem,
miért nem fogdossák össze és
zsuppolják ki őket, egyszer s
mindenkorra?

– Már próbálták, egysze-
rűen lehetetlen. Olyasmi ez,
mint a kullancsirtás: azokat is
megpróbálták kiirtani különféle
vegyszerekkel, aminek az lett az
eredménye, hogy az összes élő-
lény kipusztult a környéken, a
kullancsokat kivéve – ők szépen
beásták magukat az avarba, be-
fúródtak a fák kérge alá, és ka-
cagva túlélték az egészet.

– Ne hasonlítsa kullancshoz
őket, még le találják rasszis-
tázni.

– Én nem hasonlítom, csak
szemléltettem egy példával. De
apropó, EP-választások: maga
szerint az RMDSZ bejut?

– Jó kérdés. Egy friss felmé-
rés adatai szerint 6%-os az
RMDSZ támogatottsága, ami
persze nem mérvadó, mert az
RMDSZ-t nehéz mérni. Szerin-
tem minden azon múlik, hogy
a kormányzati „szerepvállalás”
és az MPP-vel való puszipajtás-
kodás mennyire szimpatikus a
választóknak.

– Az erdélyi magyar átlag-
választó pszichológiájából kiin-
dulva mindkettő irreleváns…

– Miért?
– Mert négy évig szidják az

RMDSZ-t, aztán a választások
napján elmennek és rájuk sza-
vaznak!

Molnár Tibor
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Különösképpen foglalkoztat hátrányos
helyzetű társaink helyzete 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal eleget tett valamennyi pénz-
ügyi kötelezettségének a súlyosan
sérült személyekkel szemben,
ugyanakkor a személyi assziszten-
sek és kísérők járulékát is kifizették.
(A kísérőknek fizetett járulék egy középiskolai kép-
zettséggel rendelkező, kezdő szociális asszisztens
nettó fizetésének egyenértéke)

A súlyosan és hangsúlyozottan sérült (hátrányos hely-
zetű) személyek a következő jogokkal rendelkeznek: ingye-
nes városi szállítás a közszállítási eszközökkel, ingyenes
parkolás az e célból átalakított gépkocsik részére, adómen-
tesség a lakás esetében, ingyenes vignetta.

2014. március hónapjának végén, a Marosvásárhelyi Szo-
ciális Gondozók Közszolgálata nyilvántartásában 728 súlyo-
san sérült személy szerepelt, ebből 198 személyi asszisztensi,
és 530 kísérői járulékkal rendelkezett. Ezen személyek részére
a polgármesteri hivatal havonta folyósítja a járulékokat.

A személyi asszisztensek kategóriájában többnyire
olyan anyák szerepelnek, akik súlyosan sérült kiskorúakat
gondoznak.

„Különösképpen foglalkoztat ezen személykategória
helyzete, hiszen a súlyos fogyatékkal élők közül több mint
130 gyerek. A törvény szerint, az esélyegyenlőség értelmé-
ben, a közhatóság köteles biztosítani a szükséges anyagi for-
rásokat, s megtegye a szükséges intézkedéseket, hogy ezen
személyek is hozzáférhessenek a szolgáltatásokhoz. Minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy eleget tegyünk ezen köteles-
ségünknek, amely nemcsak törvényes, hanem emberi is. Tá-
jékoztatom önöket, hogy az év elejétől mostanig mintegy
1500, súlyosan vagy halmozottan fogyatékos személy része-
sült ingyenes városi közszállításban. A szállítási eszközök a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tulajdona, s azokat a
fogyatékos személyek számára alakították át, Ezért arra
kérem a vásárhelyieket, viszonyuljanak nagyobb megértéssel
fogyatékos polgártársaik irányába. Egy másik szempont,
amelyet ki szeretnék fejteni az, hogy az utak, gyalogátjárók,
közúti jelzések stb. felújításakor figyelembe kell vennünk a
sors kevésbé kegyeltjeinek szükségleteit is, s lehetőségeink-
nek megfelelően könnyítenünk élethelyzetükön”, nyilatkozta
Claudiu Maior alpolgármester.

Megjegyezzük, hogy a súlyosan vagy halmozottan fo-
gyatékos személyek tanácsadásban részesülhetnek, ha a
Szociális Gondozási Közszolgálathoz fordulnak (tel. 0265-
268.330, 281-es mellékállomás, vagy 0365 – 430.859), il-
letve felkereshetik Claudiu Maior alpolgármestert, akinek a
városgazdálkodás szociális komponense miondig is szívügye
volt.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Versenyvizsga egy főfelügyelői állás betöltésére a
Gazdasági Igazgatóság keretében működő, bérbea-
dással és szerződéskötéssel foglal-
kozó osztályra

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal versenyvizsgát szervez egy főfelügyelői
végrehajtó köztisztség betöltésére a Gaz-
dasági Igazgatóság keretében működő,
bérbeadással és szerződéskötéssel foglal-
kozó osztályra.

A vizsga a polgármesteri hivatal Győzelem tér. 3 szám
alatti székhelyén lesz 2014. május 28-án, 10 órától (írásbeli),
illetve május 30-án 10 órától (interjú).

Az iratkozási iratcsomókat 2014. május 19-e 12 óráig lehet
leadni az intézmény székhelyén, és tartalmaznia kell a 2008.
évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében előírt
iratokat.

A vizsgán való részvétel feltételeit, a beiratkozáshoz szük-
séges iratokat és a könyvészetet az intézmény székhelyén, il-
letve a www.tirgumures.ro honlapon is közzéteszik.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámon
naponta 8 és 14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

A marosvásárhelyiek figyelmébe!
Claudiu Maior alpolgármester közli, hogy 2014. április

28-a, hétfő reggel 6 órától elkezdik a
Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság
épülete mögötti parkoló felújítását. Fel-
kérik a járművezetőket és gyalogosokat,
tartsák tiszteletben a jelzőtáblák jelzé-
seit, s ne akadályozzák a munkálatokat.
Claudiu Maior a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal nevében kér elnézést a
parkoló lezárása okozta kellemetlenségek miatt. Ugyanak-
kor, a munkálatok befejezése után a Vető utca felújítását
kezdik el, amelyen a munkálatok ideje alatt lezárják a for-
galmat.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal sajtóirodája

Gyere el a 2014-es év első futóversenyére! 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal, az Egészség és Re-

mény Egyesülettel, a Master Ski & Bike Klub-
bal, az Adventure Life Klubbal és a RO CLUB
Maratonnal közösen 2014. május 4-én meg-
szervezi első Maros Maraton – 42 km, a min-
den időkben szervezett leghosszabb
futóversenyt.

Az eseményen 3 útvonal lesz, 3 sportoló-
kategóriának – 42 km maraton, 21 félmaraton és staféta, 5
km cross, gyerekek 2 km-es versenye. Mindenkit szeretettel
várnak reggel 9 órakor a startvonalhoz, akik szeretik a szabad-
ban való mozgást. Feliratkozás: http://maraton-mures.ro/,
vagy a helyszínen a verseny megkezdése előtt.  Várják cégek,
társaságok, baráti csoportok, egyesületek, családok jelentke-
zését is, hogy részt vegyenek a stafétapróbán. A szabályzat
megtekinthető a http://maraton-mures.ro honlapon.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Monocikli vagy „bohócikli” az egykerekű?
Napjainkban egyre több marosvásárhelyi fiatalt (s nem csak) láthatunk, akik
egykerekűn száguldanak, különböző trükköket mutatnak be a város parkjai-
ban. A járókelők, annak ellenére, hogy ez a jármű, illetve a segítségével űzött
sportágak már régóta népszerűek külföldön, rendre rácsodálkoznak a „mu-
tatványokra”.  Marosvásárhely talán első monociklisével, a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum 17 éves diákjával, Fekete Péterrel beszélgettünk, aki számára
a monocikli nem csak jármű, hanem életstílus is.  Péter tehetségéről meggyő-
ződhettem a minap, amikor a város egyik legforgalmasabb terének a szom-
szédságában lévő parkban elkápráztatott monociklis tudásával, trükkjeivel. 

Román labdarúgó 2. liga, B-csoport, rájátszás, 2. forduló:

CSM Râmnicu Vâlcea–ASA 1–2 (1–0)

Nagyon fontos három pontot szerzett az ASA az 1. ligába
való feljutásért vívott harcban a rájátszás második fordulójá-
ban, idegenben 2-1 arányban legyőzte a CSM Râmnicu Vâlcea
együttesét.

A jó színvonalú találkozó góljait Deaconescu (45.), illetve
Hora (47.) és N’Doye (75.) szerezték.

Ezzel a győzelemmel az ASA maradt a tabella második he-
lyén, két ponttal lemaradva a listavezető CSU Craiovától, mi-
után a forduló másik két találkozóján a CSU Craiova 1-0
arányban legyőzte a Besztercei Gloriát, illetve a Metalul Re-
sicabánya 1-0 arányban diadalmaskodott az FC Olt otthoná-
ban.

A következő fordulóban, május 3-án az ASA hazai pályán
fogadja a bajnokjelölt Craiova együttesét. 

A találkozóra szombaton, 16 órától kerül sor a csapat Sziget
utcai stadionjában.

– Péter, egyeseknek nehéz
lábon megállni, te meg monocik-
livel vígan száguldasz. Hogy esett
a választásod erre a járműre?

– 2008-ban jártak itt ma-
gyarországi egykerekűsök, én is
találkoztam velük és nagyon
megtetszett ez a járgány. Akkor
határoztam el, hogy én is szeret-
nék egy ilyent.  Rá egy évre,
2009 nyarán, édesapám megle-
pett egy monociklivel, aminek
nagyon örültem. 

– Visszaemlékszel, amikor
először ültél rá a monociklidre? 

– Természetesen. Egy hétig
tanultam az indulást, többször
leestem, de kitartó voltam. Az
elindulás volt a legnehezebb
számomra, de ugyanolyan
nehéz volt rá felülni, sőt az
egyensúlyt sem volt könnyű
megtartani.

– Szerettél mindig is kerékpá-
rozni?

– Igen, sőt a biciklivel is
sokat jártam egykeréken, már
akkor tetszett nekem az, hogy
hosszú másodpercekig gurul-
hattam a kerékpár hátsó kere-

kén. Amúgy kedvelem a sportot,
régebben kosaraztam, majd
úsztam is, most pedig az extrém
sportoknak hódolok. 

– A monociklinek külföldön
nagy hagyománya van?

– Persze, sokan űzik az egy-
kerekűzést mint sportágat,
habár az emberek inkább a cir-
kuszokból ismerik, ahol csak
körbe mennek vele, de nem mu-
tatnak be vele trükköket. 2012-
ben, a Kölnben megrendezett
egykerekűs Eb-n három ma-
gyarországi szerzett aranyérmet
Street, Flatland és Triál verseny-
számban. De nemcsak Magyar-
országon, hanem
Franciaországban, Angliában,
Ausztráliában is hagyománya
van ennek a sportágnak. 

– Ha jól értettem, talán te
vagy az első vásárhelyi, aki uni-
ciklivel kezdett járni. Jelenleg
hány személynek van egykere-
kűje városunkban?

– Tizenketten vagyunk je-
lenleg (kezdők és haladók is),
akik egykerekűzünk. Szeretnénk
idővel egy klubot is létrehozni
Marosvásárhelyen, amire lehe-
tőség is van, emellett szeret-
nénk elterjeszteni ezt a járműt,
meg a vele űzött sportágakat
városunkban. 

– Miből állnak az edzéseitek? 
– A kezdők tanulják az

egyensúlyt megtartani, mono-
ciklizni, mi, a haladóbbak trük-
köket tanulunk, lépcsőkön
ugrálunk fel-le, különböző
ügyességi gyakorlatokat próbá-
lunk véghezvinni. Sokféle gya-
korlat létezik, mint például a
lábpörgetés ülés körül, lépcső-
zés, negyedcsőben kiállás, pat-
togás kéz nélkül, ugorva
felszállás, 1 lábas wheel walk
stb. Tartom a kapcsolatot ma-
gyarországi monociklisekkel is,
szoktam hozzájuk is járni trük-
köket tanulni, gyakorlatokat el-
sajátítani. 

– Mit szóltak a járókelők, akik
felfigyeltek rád?

– Gondolom, nekik is, de
nekem is nagyon furcsa volt, hi-

A Wikipedia szerint az
egykerekű (unicikli vagy
monocikli) egy pedálok-
kal, emberi erővel hajtott
jármű. A kerékpárhoz ha-
sonló, de annál egysze-
rűbb, nagyobb
ügyességet kívánó eszköz.

Először a cirkuszi artis-
ták kezdték használni, a kerékpárok elterjedésével egy idő-
ben. 

Lassan a világ összes részén fellelhető az egykerekű. Talán
az egyik legnagyobb kultuszú ország Japán, ahol a mai napig
a diákok csak azzal a feltétellel kezdhetik meg az elemi I. osz-
tályt, ha alap szinten elsajátítják az egykerekű használatát.

Magyarországon 2003-2004-ben jelent meg az egyke-
rekű, ekkor még mint zsonglőr kellék, de a nagy érdeklődés-
nek köszönhetően hamar népszerűvé vált.

Az egykerekűzés mint sport a 90-es évek elején jelent
meg.

Napjainkra évente világversenyeket rendeznek, 2005-ben
Dániában, 2006-ban az UNICON Svájcban került megrende-
zésre, ahol világ minden tájáról érkező versenyzők mérték
össze a tudásukat. A versenyszámok között megtalálható:
Triál, Freestyle, Hoki, Kosárlabda, Gyorsasági verseny, és
egyéb ügyességi versenyszámok. Pillanatnyilag az “UNICION”,
a világ által legelismertebb rendezvény. Magyarországon az
UNICIKLI.HU 2006-ban rendezte meg az első nemzetközi ver-
seny ahol a nagy világversenyekhez hasonló eredmények szü-
lettek – tudhatjuk meg a Wikipédiáról.

szen sorra fordultak meg az
utcán az emberek utánam, de
idővel megszoktam, már nem
veszem figyelembe őket. Az ér-
dekes az, hogy különböző vicces
elnevezéseket adnak a járgá-
nyomnak, mint például azt,
hogy ,,bohócikli”...

– Hogy viszonyulnak a szü-
leid ehhez az érdekes hobbidhoz?

– A szüleim támogatnak, hi-
szen az édesapámtól kaptam a
monociklit, viszont édesanyám
nem örül neki, mivel néha meg
is sérülök, ami elkerülhetetlen.
Hol a lábam ütöm meg, hol kifi-
camodik az ujjam, többször volt
már zúzódásom, de a fontos,
hogy kéz, meg lábvédőkkel mo-
nociklizzek. A közelebbi ismerő-
seim, barátaim, iskolatársaim
már megszokták, hogy mono-
ciklivel járok az iskolába, vagy
akár vásárolni. 

– Ezt a monociklit te jármű-
ként használod?

– Az én egykerekűm egy ki-
sebb méretű, 20 hüvelykes ke-
rékméretű, ezt nem épp a
távolságok megtételére, inkább
trükkökre találták ki. A nagyobb
kerékméretű monociklit hasz-
nálják inkább a hosszabb távol-
ságok megtételére. Amúgy, itt
nálunk nem árulnak uniciklit,
csak külföldről lehet beszerezni.

– Láttam a világhálón több
rövidfilmed, amelyek Marosvá-
sárhely különböző parkjaiban ké-
szültek. Volt már olyan eset, hogy
összetűzésbe kerültél a közrend-
őrökkel?

– Senkinek sincs megtiltva,
hogy egykerekűzzön, viszont
nem engedik, hogy veszélyes
trükköket, ugrásokat hajtsunk
végre. Még nem volt gondom
velük, amúgy kerülöm a problé-
mákat. Örvendek, hogy szabad-
időmben a hobbimnak
élhetek...
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Múlt heti számunk helyes megfejtése: – Az örök fiatalság gyógyszerét? Azt rég feltalálták, de azóta is hiánycikk. 

A Polgármesteri Hivatal támogatja 
a marosvásárhelyi kiskereskedőket

Marosvásárhely Municípium polgár-
mestere, dr. Dorin Florea részt vett a Romá-
niai Kis- és Közepes Vállalkozók első helyi
marosvásárhelyi találkozóján, amelyre a
Kultúrpalota Kistermében került sor. El-
mondott beszámolójában dr. Dorin Florea
kiemelte: „Marosvásárhely Municípium Pol-
gármesteri Hivatala üdvözli a Kis- és Közepes Vállalkozók eme
kezdeményezését, hogy Marosvásárhelyen szervezzék meg az
első helyi találkozót. Marosvásárhely már rég megértette a kis
és közepes vállalkozások szerepének fontosságát a város gaz-
daságában. Ezért a Polgármesteri Hivatal támogatta a negyedek
kis üzleteit, a tömbházak földszintjén. Ilyenek vannak az alábbi
negyedekben: 1918. December 1. út, November 7, Kövesdomb,
Egyesülés és Meggyesfalva. Ezek a kis üzletek több mint 2000
család megélhetését biztosítják! Ezen felül felújítottuk a Had-
sereg téri piacot és kulturált körülményeket teremtettünk.
Ugyanott szeretnénk egy kereskedelmi komplexumot kifejlesz-
teni, és azt átadni a bérlőknek. Emlékezzünk csak, hogy néhány
évvel ezelőtt, a kiskereskedők a földre helyezett újságokon kí-
nálták termékeiket. Most több mint 200 családi vállalkozás ke-
resi ott kenyerét. Továbbá a marosvásárhelyi piacokon
kereskedelmi helyiségeket alakítottunk ki, amelyeket a vállal-
kozók bérbe vettek. Száz, mi több, ezer családi vállalkozás léte-
zik, amelyekben a gyerekek a valós gazdaság alapelemit
tanulják. Ezek az üzletek a helyi költségvetés felé adóznak. Ezért
továbbra is folytatjuk ezen gazdasági terület támogatását,
amely a legközelebb áll a lakosokhoz. Ez egy nehéz időszak, és
ezeket a kiskereskedőket meg kell védeni a hipermarketek kor-
poratív politikájától. Üdvözlöm egy kiskereskedői társulás lét-
rehozását Marosvásárhelyen, a Polgármesteri Hivatal pedig
támogatni fog egy ilyen jellegű kezdeményezést".


