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Sport

Itt a nyilam, mibe lőjem?

Nyílvesszőkkel és íjakkal felszerelt gyerekek, felnőttek
gyülekeztek szombat délelőtt a Kishegyszőlő nyugati
oldalán, ahol az első alkalommal megszervezett Ref-
lex Mester Íjász Kupa elnevezésű íjászversenyen vet-
tek részt.  Nem sokkal tíz óra után már javában
lobogtak a vándorélet hangulatát megidéző lángok
a bogrács alatt, de a gyerektekintetek is izzottak az
élményvárásban.

>>> 7. oldalTársadalom

Ingyenes internetet terveznek 
a Színház térre, a Víkendre 
és a Somostetőre
A marosvásárhelyi önkormányzat mai, soros tanácsü-
lésének napirendi pontjai között szerepel, hogy a Szín-
ház téren, a Somostetőn, az Állatkertben, illetve a
Víkendtelepen ingyenesen hozzáférhető wireless in-
ternetet biztosítsanak. Ennek részleteiről kérdeztük
Peti András alpolgármestert.

>>> 4. oldal

Társadalom

EMKE, a magyar nemzeti 
öntudat ápolója 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
1885-ben alakult Kolozsváron, azzal a céllal,
hogy ápolja a magyar nyelvet, érősítse a ma-
gyar nemzeti öntudatot, kulturális intézmé-
nyeket hozzon létre és segítse a gazdasági
felemelkedést az erdélyi magyar közösség kö-
rében. Dr. Ábrám Zoltán volt elnök, jelenlegi
alelnök a marosvásárhelyi szervezet gazdag
tevékenységéről számolt be lapunknak.  

>>>3. oldal

MORGÓ

Választások után, 
választások előtt 

Túl vagyunk az Európa-szerte enyhén szólva mér-
sékelt érdeklődés által övezett EP-választásokon.
Az RMDSZ-nek – a magyar lakosság szavazataira
utazó egyetlen pártként – sikerült átlépnie az 5
százalékos küszöböt. Hogy a sikerhez mennyire
járultak hozzá Semjén Zsoltnak és Orbán Viktor-
nak az RMDSZ melletti szavazásra buzdító felhí-
vásai, vagy az a tény, hogy az esemény
kormányzati pozícióban találta a „szövetséget”,
a hozzáértők bizonyára kimutathatják. A lényeg:
az RMDSZ-nek két képviselője lesz az Európai
Parlamentben. Igaz, a szavazatra jogosult ma-
gyarok mindössze bő egyharmadát sikerült ez-
úttal mozgósítaniuk. Az abszolút számokat
tekintve az idei 350 000 voks 80 ezerrel elmarad
a 2009-ben begyűjtöttnél, illetve 110 ezerrel ke-
vesebb a 2007-es választásokon az RMDSZ-lis-
tára, illetve a függetlenként indult Tőkésre
leadott szavazatok számánál.

>>>3. oldal

Humor
BULVÁRCÍMEK ANNO
Végre beadta a derekát: Éva felöltözik a Play-
boynak! ● Nyilvános meztelenkedésért és
közszeméremsértésért tiltottak ki egy fiatal
párt az Édenkert nevű szórakozóhelyről >>> 4. oldal
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Ballagni – lelki 
egyensúlyban, józanul

A ballagás az egyik legszebb ünnepünk. A szülők örömmel nyugtázzák, hogy elérte
a gyermekük ezt a szép kort és befejezte tanulmányait. A tanárok elégtétellel veszik
tudomásul, hogy több éves munkájuk eredményeképpen egy újabb, értékes fiata-
lokból álló generáció válik meg tőlük. Mindenki ünneplő ruhába öltözik, félreteszi
a hétköznapi gondjait, visszapörgeti az eltelt évek emlékeit, és megpróbál optimis-
tán tekinteni a jövő felé. Így van ez rendjén.

>>>6. oldal



A televíziózástól 
a közösségi médiáig

Május 30-án, pénteken 18
órától a Vártemplom Gótikus
termében újabb előadás lesz a
Professzorok Erdélyben előadás-
sorozat keretében Magyarország
csíkszeredai Főkonzulátusának
és a Professzorok Batthyány Kö-
rének szervezésében. Ezúttal
Szabó Csaba Attila professzor
tart előadást A televíziózástól a
közösségi médiáig címmel.

Mága Zoltán 
Marosvásárhelyen

Mága Zoltán világhírű hege-
dűművész és a Ymiso kamaraze-
nekar Marosvásárhelyen kezdi
meg erdélyi koncertkörútját. Az
eseményre június 1- jén, vasár-
nap 19 órától a Vártemplomban
kerül sor. Jegyek elővételben az
EMNT Klastrom/Mihai Viteazu
utca 40. szám alatti székházá-
ban kaphatók. Egy jegy ára 30
lej. További információ a
0265/210-117-es telefonszá-
mon kérhető.

Kiállítás festőtábori 
alkotásokból

A Maros Megyei Képzőmű-

vészek Egyesületének egy cso-
portja harmadik éve vesz részt
az udvarhelyi Septimia well-
nessközpontban rendezett fes-
tőtáborban. Az itt készült
képekből június elsején, vasár-
nap déli 12 órakor kiállítás nyílik
a kövesdombi unitárius temp-
lomban. A kiállítás egész június-
ban naponta 9-13 óra között
látogatható.

Az utolsó békeév
Hajdú Farkas-Zoltán, Német-

országban élő író, műfordító Bé-
kebeli 1913 című könyvét
mutatják be május 30-án, pén-
teken 18 órától a Marosvásárhe-
lyi Rádió stúdiótermében. A
Bookart Kiadó, a Kós Károly Ala-
pítvány és a Marosvásárhelyi
Rádió közös rendezvényén a
szerző mellett jelen lesz Markó
Béla költő, író és Sebestyén Mi-
hály művelődéstörténész, író. A
kötetből Barabási Tivadar szín-
művész olvas fel, zongorán köz-
reműködik Ila Gábor. A
könyvbemutató közönsége
Vidák Zsolt kivetített könyvil-
lusztrációit is megtekintheti, il-
letve részleteket hallhat a
Marosvásárhelyi Rádió stúdiójá-
ban készülő Békebeli 1913 című
hangoskönyvből.

Kirándul a Nagyinet
Június 14-én, szombaton

Székelyvarságra szerveznek ki-
rándulást a Maros Megyei
Könyvtár kövesdombi fiókja
által indított Nagyinet program
keretében. Indulás reggel 8 óra-
kor a könyvtár elől. Látnivalók:
hagyományos zsindelykészítés,
vízesés, kilátó, szénégetők. Bő-
vebb tájékoztatás a könyvtár-
ban, illetve Illyés Claudia
könyvtárosnál a 0748-741-507-
es telefonszámon.

Gyermeknap 
a Víkendtelepen

A Magyar Dolgozók Egyesü-
lete és a szociáldemokrata tö-

mörülés gyermeknapi ünnepsé-
get szervez május 30-án, pénte-
ken 18 órai kezdettel a
marosvásárhelyi Víkendtelepen,
a Carit-San pihenőházában (a
Sirály vendéglő után balra).
Meghívott a Habakuk ifjúsági
bábjátszó egyesület, vezető:
Bartha Júlia. Az egyesület tagjai
Móra Ferenc születésének 130.
évfordulója alkalmából az író
meséinek a feldolgozásából
adnak elő részleteket.

Szőke Beatrice tárlata
VIL(R)ÁGOS VILÁG címmel

nyílik meg Szőke Beatrice kiállí-
tása május 24- én, szombaton
este 9 órakor a marosvásárhelyi
Zanza kávézóban. A tárlaton a
női test rejtelmeit feltáró ceru-
zarajzók láthatók. Az alkotások-
ról Moldován Orsolya beszél, a
rendhagyó megnyitó hangula-
tát hat lemezlovas, illetve a
Szomszédnéni Produkciós Iroda
fűszerezi.
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Május 29. Magdolna, Mária, Maxim
Május 30. Zsanett, Janka, Johanna
Május 31. Petronella, Angéla, Tilda
Június 1. Tünde, Konrád, Angéla
Június 2. Kármen, Anita, Jenő
Június 3. Klotild, Tilda, Cecília
Június 4. Bulcsú, Tormás, Fatime
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Horoszkóp
Kos: Nem lesz oka panaszra, már ami az anyagiakat illeti.
Úgy vonzódik önhöz a pénz, mint mágnes a vashoz, a most
befolyó összegből akár tartalékot is képezhet. Ha képes lesz
a dicséretre és a megbocsátásra, akkor sokkal könnyebben
elérheti a célját. 
Bika: A héten az sem igaz, amit kérdeznek, ezért semmi-
lyen ígéretre ne vegyen mérget. Pénzügyek terén fő az óva-
tosság, bevásárolni csak listával induljon, így elkerülheti,
hogy olyasmire adjon ki, amire igazán nincs szüksége. 
Ikrek: Kellemetlen érzések keríthetik hatalmukban, külö-
nösen, ha munkáról, megélhetésről, karrierről van szó. A
munkahelyén bizonytalan helyzet alakulhat ki, és az is elő-
fordulhat, hogy felettese egy vitás kérdésben nem ad önnek
igazat. 
Rák: A héten még a levegővétel is hizlal, ezért fontos, hogy
odafigyeljen a táplálkozására, és jót tenne önnek, a test-
mozgás. Ha diétát fontolgat, most kezdje el, mert kisebb
erőfeszítéssel ragyogó eredményt érhet el. Hajlamossá vál-
hat a túlzásokra, főleg akkor, ha munkáról, megélhetésről
van szó.
Oroszlán: A munkahelyén olyan események történnek,
amelyek miatt talán álmatlanul forgolódik éjszakánként az
ágyban. Szedje össze magát, koncentráljon a feladatára, így
elkerülheti, hogy hibázzon, és ez miatt az állása veszélybe
kerüljön.
Szűz: Ragyogó a hét állásváltoztatásra, illetve a meglévő-
ben olyan eredményt érhet el, hogy irigyeinek száma hir-
telen a sokszorosára nőhet. Felettesével olyan dolgokat is
megbeszélhet, amelyre eddig nem volt példa, és ez az
őszinte diskurzus lelkileg közelebb hozza önöket egymás-
hoz. 
Mérleg: Kollégákkal szemben tartson három lépés távol-
ságot, így elkerülheti a csalódást. Ha valamit nem ért, nem
szégyen, ha többször elmagyaráztatja. Megtörténhet, hogy
tartozik az ördögnek egy úttal, és kétszer fáradhat. 
Skorpió: A szerelmi kapcsolatokra a kiábrándulás lehet a
jellemző, míg gyermeke miatt a lelke csordultig van szere-
tettel. Talán csemetéje miatt egészségügyi intézménybe
kell látogatnia, illetve gyermeke félelmét az ön határozott
és bátorító szavai eloszlathatja. 
Nyilas: A munkában érhet el sikereket, illetve végére tud
járni egy olyan ügynek, amelyek miatt hosszabb ideje fe-
szültek lehettek a nappalai és az éjszakái. A szerelemi kap-
csolat jövője szempontjából fontos lépésre kerülhet sor,
amely miatt szemére ismét felkerülhet a rózsaszínű szem-
üveg. 
Bak: Megtörténhet, hogy a munkahelyén olyan események
történnek, amikor az állását veszély fenyegeti. Ezért ha kell,
akkor küzdjön, és ha kell, vessen be olyan trükköket is, ami-
től a felettese úgy érezheti, ön pótolhatatlan.
Vízöntő: Hirtelen érheti a felismerés, hogy ami eddig fon-
tos volt, amitől úgy látta, új utakra léphet, és olyan területen
próbálhatja ki magát, amelyben csak elméletben tehetett
próbát, még sem valósulhat meg. Nem a saját, mint inkább
olyan emberek hibájából, akikkel a közlemúltban kötött is-
meretséget. 
Halak: Füllentésért nem kell a szomszédba menni. Hajla-
mossá válhat tényként előadni mindazt, amiről csak álmo-
dozik, és ez miatt még megütheti a bokáját. De
megtörténhet az is, hogy csalódást okoz egy olyan személy,
akiért sokat fáradozott.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro



Az egyesület Maros megyei
szervezetének elnöke 2001-ig
Szabó György Pál volt, 2001-től
2014 áprilisáig dr. Ábrám Zoltán
töltötte be ezt a tisztséget, nap-
jainkban Kilyén Ilka színmű-
vésznő megyénk EMKE elnöke.
Dr. Ábrám Zoltán volt elnök, je-
lenlegi alelnök a helyi szervezet
gazdag tevékenységéről szá-
molt be lapunknak.  

„Az EMKE tevékenységeire
fordított minden perc és lej
sokszorosan megtérült”

„Ha egy múltba tekintő rövid
összegzést végezve néhány
eredményt számba veszek,
akkor a következőkről kell be-
számolnom: 

Március 15-én évről évre
három helyszínen ünnepel Ma-
rosvásárhely magyarsága, kettőt
közülük az EMKE hozott létre:
Petőfi-plakett a Teleki-házon,
Petőfi-szobor a Kossuth és Arany
János utcák találkozásánál.

Maros megyében 1991 óta
immár több mint száz Gyöngy-
koszorú néptánc-, népdal-, nép-
zene- és népviselet-találkozóra
került sor, az EMKE szervezésé-
ben.

A Don-kanyari emlékmű fel-
állításával nemcsak egy nálunk
is elhallgatott tragédiára emlé-
kezünk évről évre, hanem az 577
Maros megyei áldozaton túl
minden erdélyi áldozat számára
emlékművet emeltünk.

A Marosvásárhelyi Napok
kulturális eseményeinek a bőví-
tésén, minőségi és nagy töme-
geket megmozgató események
szervezésén túl – nótaest, test-
vérvárosi kapcsolatok stb. – tisz-
telettel emlékezünk több
évtizedes kulturális tevékenysé-
get folytató, közművelődés-
szervező személyiségekre.
Javaslatunkra öt személy vált
Marosvásárhely díszpolgárává.

Maros megyében elsőkként

szerveztünk ünnepi műsort a
Magyar Kultúra Napja tisztele-
tére.

A számadatok, az aktivitás, a
pénzügyi mutatók azt bizonyít-
ják, hogy nyugodt lelkiismeret-
tel elmondhatjuk: az EMKE
Maros megyei szervezetére,
annak tevékenységeire fordított
minden perc és lej sokszorosan
megtérült" – mondta el dr.
Ábrám Zoltán. 

A magyar közösség 
szolgálatáért

Továbbá megtudtuk, hogy az
EMKE 2008-tól ünnepli minden
év április 12 körül születésnapját
– 1885. április 12-én alakult
meg az EMKE – valamint az Er-
délyi Közművelődés Napját,
melynek keretén belül Maros
megyei személyiségeket tüntet
ki. 2008-tól a következő szemé-
lyeknek nyújtottak át oklevelet: 

2008
Mester Zoltánnak, a szovátai

Bernády Közművelődési Egylet
elnökének közösségmegtartó,
népművelő tevékenységéért. 

Jenei Sándornak, Szabéd
unitárius lelkészének és az egész
faluközösségnek a Szabédi
László emlékének a megőrzésé-
ért kifejtett tevékenységért.

Barabási Attila tanárnak, a
kibédi Gyöngykoszorú-találko-

zók megszervezéséért.
Lukácsy Szilamér lelkésznek,

az erdőcsinádi Gyöngykoszorú-
találkozók lelkes szervezőjének.

2009
Nagy Lászlónak, Marosvásár-

hely unitárius lelkész-esperesé-
nek az EMKE működésének
támogatásáért.

Sinkó András tanárnak, a Ci-
nige és a Picinige ifjúsági-gyer-
mek népi zenekarok
megalapításáért és fenntartásá-
ért. 

Papp György kultúrigazgató-
nak, a holtmarosi Gyöngyko-
s z o r ú - t a l á l k o z ó k
megszervezéséért.

Hajdó Károly karnagynak, a
marosvásárhelyi és marosszent-
györgyi zenei kultúra és kórus-
mozgalom fellendítésére
irányuló tevékenységéért.

2010
Tófalvi Zoltán újságírónak, az

EMKE működése elősegítéséért.
Szekeres Erzsébetnek, az

EMKE társult szervezeteként
működő Lórántffy Zsuzsanna
Egyesületben kifejtett áldozatos
tevékenységéért.

Szász Teréz tanítónőnek, a
görgényüvegcsűri Gyöngyko-
szorú-találkozók megszervezé-
séért.

Bartha József  holtmarosi re-
formátus lelkésznek, Wass Al-

bert irodalmi és szellemi ha-
gyatékának ápolására irányuló
tevékenységéért.

Keresztes Géza  műépítész-
nek, a Kelemen Lajos Társaság
működése gazdagításáért.

2011
Kovács András karnagynak,

a marosvásárhelyi Nagy István
Ifjúsági Vegyeskar, valamint a
Psalmus kórus irányítójának.

Ötvös József lelkész-espe-
resnek, a marosvásárhelyi Vár-
templomi gyülekezet
keretében zajló közművelődési
események méltatásaként.

Suba Gyöngyi kultúrház-
igazgatónak, a néptánc értéke-
inek a megőrzése érdekében
kifejtett erőfeszítéseiért.

2012
Bíró István lelkésznek, a se-

gesvári közművelődési életben
való részvételéért.

Tóth Sándor tanárnak, köz-
művelődés-szervezőnek, a ma-
rosludasi Hajdina
néptánccsoport vezetőjének.

Demeter József  vállalkozó-
nak, a marosvásárhelyi Jazz &
Blues Klub működtetőjének.

2013
Gagyi Zoltán közösségszer-

vezőnek, a dicsőszentmártoni
és környékbeli közművelődési
életben való részvételéért.

Both Gyula fotóművésznek,
a Marosvásárhelyi Fotóklub el-
nökének, az egyesület tagjai
által elért sikerek méltatása-
képpen.

2014
Mezei Ildikónak, a Mustár-

mag közösségben vállalt szol-
gálataiért.

Demeter József  lelkésznek,
a szászrégeni Diakónia-Ifjúság-
Oktatás Háza (DIO-Ház) megál-
modójának és megalkotójának.

Farkas Miklós tanárnak, a
Gaudeamus Alapítvány létre-
hozójának.

Ugyanakkor az EMKE neves
személyiségek születésnapját is
megszervezi, melynek keretén
belül méltatások hangzanak el.
Ilyen esemény volt például az
idén Asztalos Enikő néprajzku-
tató, Boros Zoltán televíziós
szerkesztő, és Tófalvi Zoltán új-
ságíró-történész születésnapjá-
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Választások
után, 
választások
előtt 

Túl vagyunk az Európa-szerte enyhén szólva mérsé-
kelt érdeklődés által övezett EP-választásokon. Az
RMDSZ-nek – a magyar lakosság szavazataira utazó
egyetlen pártként – sikerült átlépnie az 5 százalékos kü-
szöböt. Hogy a sikerhez mennyire járultak hozzá Semjén
Zsoltnak és Orbán Viktornak az RMDSZ melletti szava-
zásra buzdító felhívásai, vagy az a tény, hogy az esemény
kormányzati pozícióban találta a „szövetséget”, a hozzá-
értők bizonyára kimutathatják. A lényeg: az RMDSZ-nek
két képviselője lesz az Európai Parlamentben. Igaz, a sza-
vazatra jogosult magyarok mindössze bő egyharmadát
sikerült ezúttal mozgósítaniuk. Az abszolút számokat te-
kintve az idei 350 000 voks 80 ezerrel elmarad a 2009-
ben begyűjtöttnél, illetve 110 ezerrel kevesebb a
2007-es választásokon az RMDSZ-listára, illetve a füg-
getlenként indult Tőkésre leadott szavazatok számánál.

Az RMDSZ-t a legkritikusabban megítélők szerint len-
díthettek a szavazókedven a magyar kormánypártok ve-
zetőinek megnyilatkozásai, de az RMDSZ-nek az erdélyi
magyar politikában betöltött egyeduralkodói szerepét
amúgy semmi sem veszélyeztette, az „neptunilag” ga-
rantált. A román hatalmi garanciavállalásnak, mint min-
den hasonló politikai paktumnak bizonyára megvan az
ára. Ezzel is, főként ezzel magyarázható, hogy autonó-
mia-, egyetem- és egyéb gazdasági ügyekben nincs elő-
relépés. S valószínűleg nem is lesz, ameddig marad az
RMDSZ jelenlegi politikai vonalvezetése. A választások
utáni diadalittas kijelentésekből ítélve pedig sokan úgy
gondolják, semmi ok a változtatásra.  

És itt jön a képbe a Fidesz-KDNP-nek a megváltozott
viszonyulása az RMDSZ iránt. Aminek megvolt az előz-
ménye, hisz sokak szerint a szervezet csúcsán történt
személycsere is ezzel magyarázható. Az sem véletlen,
hogy a nagyobbik kormánypárt a székelyföldieket fo-
gadta el partnereként, velük találja meg inkább a közös
hangot. Az a tény, hogy előbb Szász Jenőt, majd Tőkés
Lászlót is kivonta az erdélyi magyar politikai színtérről,
azt bizonyítja, hogy ezentúl nem az RMDSZ vetélytársait
támogatja elsősorban, hanem annak megújulását pró-
bálja a maga eszközeivel elősegíteni az azon munkál-
kodó politikusok felkarolása által. Mert, ne feledjük, a
Fidesz-KDNP idézett „jóindulata” sem önzetlen – köztu-
dott: a politika fokozottan érdekorientált tevékenység
–, annak bizonyára megvan az ára. Merthogy azt az
RMDSZ legelfogultabb hívei sem hihetik, hogy egyik
napról a másikra feledésbe merülhet mindaz a kritika,
amit például Kövér László fogalmazott meg nem egyszer
a szerinte bolsevista fogantatású „érdekvédelmi és köz-
képviseleti” szervezet számlájára. 

Hogy miként alakul majd az erdélyi magyar politikai
felépítmény – például milyen sors vár majd az EMNP-
re, hagyják lassan kivérezni, vagy az MPP-hez hasonlóan,
nekik is az RMDSZ csatolt részeként való túlélés lehető-
ségét kínálják majd fel –, nos, az a jövő titka.    
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Szentgyörgyi László   

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1885-ben alakult Kolozsváron, azzal a céllal, hogy ápolja a ma-
gyar nyelvet, érősítse a magyar nemzeti öntudatot, kulturális intézményeket hozzon létre és segítse a gaz-
dasági felemelkedést az erdélyi magyar közösség körében. Magyarország szétdarabolása után, az
1920–1940 közötti időszakban, az Erdélyt megszálló hatalom gáncsoskodása miatt az egyesület működése
ellehetetlenedett, de az intézmény nem szűnt meg. 1941–1944 között, Erdély Magyarországhoz való vissza-
csatolása révén az igában tartott magyar kultúra újra fejlődésnek indult, így az EMKE is szabadon fejthette
ki a tevékenységét. A második világháború befejeztével a kommunista berendezkedés és hatalomátvétel
után az egyesület nem folytathatta tovább munkáját, 1948–1990 között nem működött. Az újraindulásra
1991-ben adódott lehetőség, április 20-án Brassóban újraalakult az EMKE, beindultak a megyei szervezetek. 

EMKE, a magyar nemzeti öntudat ápolója 
„Ki a köznek él: annak élni érdemes!” (Szász Károly)

nak ünneplése a Vártemplomi
Diakóniai Otthon Bocskai-ter-
mében. 

A jövőbeni kihívásokkal kap-
csolatban Ábrám Zoltán alelnök
a következőket mondta: „A civil
szférában a közművelődési szer-
vezet megmaradása és fennma-
radása minél jobban
kibontakozó intézményes kere-
teket, közművelődési szakem-
bereket, a mai elvárásokhoz

igazodó pályázatokat kíván
meg. Ezért fontos feladatunknak
tekintjük az intézményesülés
folytatását, ami az igazi fellen-
dülést jelenthetné, és biztosít-
hatná a meglevő, sikeresnek
bizonyuló programok folytatá-
sát, a hagyományos rendezvé-
nyek megtartását, sőt újabb
tevékenységek beindítását is."

Nemes Gyula

Dáné Tibor Kálman és Ábram Zoltán
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Az internet mára az életünk elválaszthatatlan részévé vált. Nemcsak a munkahelyen és az otthonunkban
böngészhetünk a világhálón, de a nyilvános vezeték nélküli technológiáknak köszönhetően akár egy ét-
terem teraszán, a kávénkat kortyolgatva is szörfözhetünk az arra alkalmas WiFi-s készülékkel. A 2008-ig
tartó gazdasági fellendülés időszakában felmerült, hogy a városokban a wifi annyira hétköznapi jelenség
lesz, mint a világítás vagy a csatornázás. A marosvásárhelyi önkormányzat mai, soros tanácsülésének na-
pirendi pontjai között szerepel, hogy a Színház téren, a Somostetőn, az Állatkertben, illetve a Víkendte-
lepen ingyenesen hozzáférhető wireless internetet biztosítsanak.

Ballagni – lelki 
egyensúlyban, józanul

A ballagás az egyik legszebb ünnepünk. A szülők örömmel
nyugtázzák, hogy elérte a gyermekük ezt a szép kort és befe-
jezte tanulmányait. A tanárok elégtétellel veszik tudomásul,
hogy több éves munkájuk eredményeképpen egy újabb, érté-
kes fiatalokból álló generáció válik meg tőlük. Mindenki ün-
neplő ruhába öltözik, félreteszi a hétköznapi gondjait,
visszapörgeti az eltelt évek emlékeit, és megpróbál optimistán
tekinteni a jövő felé. Így van ez rendjén.

A végzősök vállán egy-egy tarisznya lóg. Van, akinek ez
könnyebb és van, akinek nehezebb. Az üres tarisznyájúak szá-
mára egyszerűbb az előrehaladás, mert nem húzza a vállukat
semmilyen teher. Gyorsabban és egyszerűbben hozzák meg a
döntéseiket, nem tartja őket vissza semmilyen fölösleges kö-
telék. Ha viszont megéheznek vagy bajba keverednek, ott hely-
ben kell megoldást találniuk. Azoknak pedig, akik az évek
folyamán némi elemózsiát szereztek, ezt a vállukon kell hor-
daniuk, de persze élvezik is ennek előnyeit. Nem okoz számukra
fejtörést, ha megszomjaznak vagy megéheznek, de cipelniük
kell a tarisznyát a benne található sok mindennel.

Van, aki szorgalmasan tanult, és egy olyan tudáshalmazra
tett szert, amellyel könnyen elboldogulhat az életben. És van,
aki csak szórakozott és eltékozolta a diákéveket. Ő is rengeteg
élménnyel gazdagodott. Mielőtt bárki eldöntené, hogy a kettő
közül melyik a jobb, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a tudás-
nak és a szórakozásnak is ára van. Túl egyszerű lenne mindenkit
a munkára és a tanulásra ösztönözni, a szórakozástól pedig el-
tiltani. Láttunk már kudarcra ítélt éltanulókat és felnőtt korra
megjavuló bukott nebulókat. A siker megszerzéséhez nem
elégséges a kitartó munka, szükség van még szerencsére és
lelki egyensúlyra is. A tanulás a későbbi sikerek egyik záloga.
Fontos, de nem elégséges. A szerencsét pedig minél kitartób-
ban keressük, annál nagyobb eséllyel meg is szerezhetjük.

Marad tehát a fontos kihívás, a lélekkel való megalkuvás.
A fiatalkori problémák egyik legkézenfekvőbb álmegoldása az
alkohol- és drogfogyasztás. A mindennapokkal járó felelősség
alóli felmentést élvező fiatalok abban a tévhitben élnek, hogy
a tudatmódosító szerek mértéktelen fogyasztása különleges
tulajdonságokkal ruházza majd fel őket, olyanokkal, amelyek-
kel képesek lesznek önmaguk árnyékát túllépni, és egy jobb,
szebb világba kerülni. Ennek a tévhitnek a következtében, a
viszonylag kis nehézségekkel küzdő tinédzserek – mindannyi-
unk életében voltak már, vannak és lesznek ilyen helyzetek –
sokkal nehezebb körülmények közé kerülnek. A baráti társa-
ságuk ivócimborák gyülekezetévé válik. A szerek és a szeretet
iránti vágyuk felerősödik, ördögi körbe kerülnek. Ezáltal ma-
radandó károkat okoznak saját maguknak és a környezetüknek
egyaránt. 

Pedig az élet nem ettől lesz szebb vagy jobb. Csak a józan
gondolkodás, a problémák kielemzése és megoldása vagy a
megoldhatatlan feladatokkal járó helyzetek elfogadása segít-
het rajtunk igazán. Az alkohol és a drog mindössze hazugságot,
félelmet és szenvedélybetegséget okoz.

Ferencz Zsombor

Közterekről a világhálóra 

Nyárádtő, Dózsa György, 
Kerelőszentpál és a hozzájuk 
tartozó települések lakóinak figyelmébe

A Marosvásárhelyi Személy-nyilván-
tartó Helyi Közösségi Közszolgálat ér-
tesíti Nyárádtő, Dózsa György,
Kerelőszentpál és a hozzájuk tartozó te-
lepülések lakóit, hogy 2014. május 26-
án megnyitották a Nyárádtői
Személy-nyilvántartó Közszolgálatot.

A fentemlített települések lakói
ezentúl ehhez a szolgálathoz kell forduljanak személyazo-
nossági irataikkal kapcsolatos teendőikkel.

A Marosvásárhelyi Személy-nyilvántartó 
Helyi Közösségi Közszolgálat

Elmarad az idei Félsziget Fesztivál
„Elmarad az idén nyárra, jú-

lius 17-e és 20-a közé tervezett
Félsziget Fesztivál, amelyet Ma-
rosvásárhelyen rendeztek volna
meg. A fesztivál elmaradásának
okai: hiányoznak azok az pénz-
ügyi alapok, melyek megszer-
zését a szervezők 2014-re
előirányoztak, és amelyek biz-
tosítanák azt, hogy egy nem-
zetközi fesztivált optimális
körülmények között lehessen
megszervezni, emellett még
számít a fesztivál tavalyi epi-
zódjától örökölt imázsveszte-
ség, illetve az, hogy nem
sikerült egyeztetni a meghívott
művészek és együttesek prog-
ramját” – írja a Félsziget hiva-
talos honlapján.

A szervezők megköszönik
Maros Megye Tanácsának a nyi-
tottságot és a támogatást, a
partnereknek és a szponzorok-

nak azt a szándékukat, hogy
részt vegyenek ebben a jelentős
projektben, valamint a csapat-
nak az odaadást és a feltétlen
támogatást.

A Félsziget Fesztivált 2003-
ban indították, azóta minden
évben megrendezték, előbb Ma-
rosvásárhelyen, majd 2013-ban
Kolozsvárra került. A fesztivál
fennállásának tizenegy eszten-
deje alatt ez az első alkalom,
amikor elmarad a rendezvény.

A tizenegy kiadásra meghí-
vott együttesek közül  a szerve-
zők megemlítik a következőket,
a teljesség igénye nélkül: The
Prodigy, Korn, Nine Inch Nails,
Iggy Pop and the Stooges,
Guano Apes, The Straits, Kasa-
bian, Europe, The Rasmus, Ti-
esto, Above and Beyond, Parov
Stelar Band, Dub FX, Chase and
Status, Freestylers, Gogol Bor-

dello, Kosheen, The Rasmus,
Ferry Corsten, Pendulum, Tiesto,
ATB, Parov Stelar, Apocalyptica,
Goldie, Morcheeba, Chumba-
wamba Nero és Netsky.

A 2014-es évre a szerve-
zőcsapat új koncepcióval élesz-
tette volna fel a fesztivált, hogy
ismét a közönség által elismert
és profin megszervezett ren-
dezvények között tartsák szá-
mon. A fent említett okok miatt

azonban az idő túl rövidnek bi-
zonyult ezeknek az átalakítá-
soknak a gyakorlatba
ültetéséhez.

„Reméljük, hogy a 2015-ös
év megfelelőbb lesz a nagylép-
tékű kulturális események ren-
dezésére, és ahhoz, hogy a
Félsziget Fesztivál visszanyer-
hesse ezek között a megérde-
melt helyét” – zárják az
állásfoglalást.

Ingyenes internetet terveznek a Színház
térre, a Víkendre és a Somostetőre

Peti András alpolgármester
elmondta, hogy az RMDSZ na-
gyon jó kezdeményezésnek tartja
ezt, csupán meg kell találni azt a
telekommunikációs szolgáltatót,
amely ingyenesen felajánlaná a
város említett terein a wireless
hozzáférés biztosítását. „Kiváló ja-
vaslat ez, hiszen a város lakosai,
de a turisták is szívesen töltik a
szabadidejüket a Somostetőn és
a Víkendtelepen. Ugyanakkor azt
is szem előtt kell tartani, hogy a
frakciónk azt szeretné, hogy ne az
önkormányzatnak kelljen ezt fi-
nanszíroznia, hanem egy olyan
szolgáltatót kell keresnünk,
amelynek ez nem okozna nagy
profitkiesést, és magára vállalná
a szolgáltatás költségeit az emlí-
tett helyszíneken” – mondta el.

Az alpolgármester hozzátette
azt is, hogy cégnevek egyelőre
nem merültek fel, mert azt min-
denképp közbeszerzési eljárás
során választanák ki. Azt is meg-
tudtuk, hogy a javaslatot Olimpiu
Pop Sabau, PSD-s önkormányzati
képviselő nyújtotta be, és az
RMDSZ-frakció ezt testületileg
megszavazza a mai ülésen.

Peti az wirelessesítés idejéről
egyelőre nem beszélt, mivel a
szavazás még nem történt meg,

de mindenképp ezen idény alatt
kellene ezt tető alá hozni, hisz
nyáron van csúcsszezon a Víken-
den és a Somostetőn valamint
környékén is.  Egyébként Erdély
több városában, így Kolozsváron
és Brassóban is találhatóak in-
gyenes wifi hotspotok, sőt, a fenti
városokban a tömegközlekedési
eszközökön is wireless internet-
hozzáférést biztosítanak.

Hogyan működik?
Ha van egy WiFi kártyával fel-

szerelt laptopunk, kinyitjuk gé-

pünket, bekapcsoljuk, majd mi-
után az operációs rendszer ké-
szen áll, bekapcsoljuk WiFi
kártyánkat (esetleg ha be van
építve a gépbe, akkor aktiváljuk
azt). A kártya belehallgat a rá-
diócsatornába és figyel.

Ha a közelben található kor-
látozások nélkül elérhető AP,
akkor az meghatározott időn-
ként „kihirdeti", hogy itt vezeték
nélküli hálózat van, lehet hozzá
csatlakozni. A kártyánk észreve-
szi ezt és jelzi, hogy szeretne
kapcsolódni. Az AP visszajelez

neki és kérhet hitelesítést.
Ha ez megtörtént, akkor tel-

jes jogú felhasználója lesz az ot-
tani WiFi hálózatnak és
hozzáférhet az AP által megosz-
tott internet-kapcsolathoz: a
kártya megkapja az AP-től a
szükséges információkat, így
ezek után már eléri az internetet.
Ezután szabadon böngészhe-
tünk, leveleket olvashatunk,
mintha az otthoni gépünk előtt
ülnénk és interneteznénk.

Pál Piroska



A királyi tanácsos
Sokat elárul egy emberről a

ház, amelyben lakik. A Bürger-
palota nagyon szép és ízléses
építmény volt, és ugyanezt lehet
feltételezni a tulajdonosáról is.
Bürger Albertről egész Románia
tudott, de ismert volt Magyaror-
szágon is, hiszen királyi gazda-
sági tanácsosként is
tevékenykedett. Nem akárkinek
adatott meg ez a tisztesség, rá-
adásul ez a huszadik század első
negyedében történt, amikor
még meglehetősen fiatal
volt… 

Az elnök Bürger
Ami Bürger Albert romániai

előmenetelét illeti, 1926 és
1927 között liberális párti sze-
nátor volt, majd a húszas évek
végén és a harmincas évek ele-
jén a marosvásárhelyi Kereske-
delmi és Iparkamaránál
tevékenykedett, az Ipari és Ke-
reskedelmi Minisztérium kül-
döttjeként. Emellett ő vezette a
Patronátusok Egyesületét. A hú-
szas évek elején a Kereskedelmi
Kamara elnöke volt, majd hosz-
szú éveken át az alelnöke. Egy
ideig az Agrárbank elnöki tiszt-
ségét is ő töltötte be. Valószínű-
leg az igazgatótanácsot vezette,

vagy talán valamilyen más tisz-
teletbeli funkció lehetett ez.  Az
Agrárbank egyébként, annak
idején, az egyik legfontosabb
pénzintézet volt, és a jelenlegi
Kereskedelmi Bank épületében
székelt. 

A fentieken kívül, mindezek
mellett részvényese és igazga-
tótanácsi tagja volt még öt-hat
cégnek. Bürger tehát nagyon
intenzíven jelen volt Marosvá-
sárhely életében. 

Az író üzletember
Bürger közismert üzletem-

ber volt, mindennapi gazdasági
tevékenysége mellett írt is. A
feljegyzések arról is tanúskod-
nak, hogy főleg gazdasági té-
májú cikkeket és
tanulmányokat publikált szak-
lapokban. 

Bürger és 
az izraelita hitközségek

Jó zsidó volt Bürger. Nem
csoda hát, hogy aktívan kivette
a részét a város egyik zsidó kö-
zösségének a tevékenységéből.
Annak idején két közösségre
oszlott Marosvásárhely zsidó-
sága. Az egyiket az úgynevezett
ortodox zsidók alkották, akik a
jelek szerint kevésbé voltak te-

hetősek. Ők építették a harmin-
cas évek végén a Knöpfler Vil-
mos (mai Brăilei) utcai
zsinagógát, a nagy és impozáns
épületet, amely valószínűleg
szép is lett volna, amennyiben
befejezik, erre azonban máig
nem került sor (korábbi lapszá-
mainkban már mi is írtunk
erről). 

A status quo zsidók székhe-
lye az Iskola (mai Aurel Filimon)
utcában volt, ahol a művészi
szempontból kitűnő kivitele-
zésű zsinagóga is áll (erről az
épületről is írtunk). Bürger az
utóbbi közösséghez tartozott,
több más gazdag zsidóval
együtt. Számukra is fontos volt
a vallás, azonban sokkal rugal-
masabban, lazábban kezelték
ezt a kérdést.

A húszas években a közös-
ség vezetőségi tagjai közé tar-
tozott, ugyanakkor pedig tagja
volt a zsidóság több más szer-
vezetének is. 

Adományok tekintetében
sem hazudtolta meg a közössé-
get, amelyet képviselt. Ahány-
szor csak pénzt gyűjtöttek a
rászorulók számára, mindig ott
volt a kezdeményezők között.
Főleg a téli ünnepek tájékán,
vagy a nagy gazdasági válság

éveiben volt gyakran példa a
fent leírtakra. Kétségtelenül
sokat keresett Bürger, de min-
dig volt gondja arra, hogy jöve-
delme egy részét visszafordítsa
a közösségének. 

Bürger mindent megtesz
annak érdekében, 
hogy üzletei túléljék a
nagy gazdasági válságot

Mindenképpen meg kell
még említenünk, hogy Bürger
több szempontból is előnyös
helyzetben volt. Nagy vagyon-
nal bírt, aktívan részt vett a po-
litikai és közigazgatási életben,
és számos nagyszerű kapcsolat-
tal rendelkezett. Mi tagadás,
meg is próbálta ezeket kihasz-
nálni a gazdasági válság évei-
ben, amikor nehéz időket élt
meg ő is és a tulajdonában lévő
vállalatok is. A szerteágazó
üzlet azonban megannyi prob-
lémát jelentett.

Mindent megtett annak ér-
dekében, hogy üzletei túléljék
a válságot. Megpróbált például
más, nagyobb sörgyárakkal tár-
sulni, ezek közül az egyik, a ko-
lozsvári Ursus, mely
köztudottan még ma is létezik.
A másik pedig a nagyváradi
volt. De semmi sem vezetett
eredményre, és néhány évvel a
gazdasági válság után csődbe
ment a gyára.

Bürger Albert 1938 elején
halt meg, mielőtt az üzem be-
zárta volna a kapuit.
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A lokál elhagyatottan és igen leromlott állapotban vár jobb időkre. Száz évvel ezelőtt azonban – korabeli
képeslapok tanúsága szerint is 1900-ban már állt az épület – egészen más volt a helyzet.
Manapság kevésbé forgalmas a környék, amelyen épült. Annak idején azonban az akkori Sörgyár utcában
(jelenlegi Sinaia), ahogy a neve is jelzi, sörgyár működött tehát, s ahogy már múlt heti lapszámunkban
említettük, a két ingatlannak ugyanaz a személy volt a tulajdonosa: a város egyik legnagyobb iparosa,
név szerint Bürger Antal. A ház, amely Aranykakasként maradt meg a helybéliek köztudatában, eredetileg
a Bürger család egyik lakóházaként szolgált, ez volt az egykori Bürger-palota.  Befejezésül ezen a héten
még erről az épületről írunk lapunk olvasóinak.

Elnémult Aranykakas
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(folytatás előző lapszámunkból)

A megsemmisült 
dokumentumok,  
a holokauszt 
és az államosítás

Sajnos, lehetetlen lépésről
lépésre követni az épület sorsá-
nak az alakulását, ugyanis a ko-
rabeli dokumentumok jelentős
része a holokauszt idején meg-
semmisült. Az 1940-1944-es
közigazgatás-váltás idején
ismét felforgatták a levéltára-
kat, és ez alkalommal is tűntek
el olyan papírok, feljegyzések,
mely ebben az ügyben ma nagy
segítség lett volna. Az azonban
valószínűsíthető, hogy 1944.
május harmincadikáig, amikor
összegyűjtötték és elszállították
a városból a zsidókat, a palota a
család tulajdonában volt. 

A dokumentumok nem szól-
nak arról, hogy mi történt a ho-
lokauszt túlélőinak a hazatérése
után, tény azonban, hogy ke-
véssel ezután jött az államosí-
tás. Ekkor az épület az egyik
közigazgatási egység tulajdo-
nába került, és vendéglőként
működött kilencvenig, amikor a
gazdasági visszaeséssel egy
időben elvesztette korábbi sze-
repét és jelentőségét. Jelenleg,
mint erről a fényképek is tanús-
kodnak elhagyatottan áll. 

A feljegyzések 
nem szólnak arról, hogy
honnan ered a név…

A Keresztes Géza műépítész,

műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból sem
derül ki az, hogy honnan ered
az Aranykakas név. Így csak va-
lószínűsíthető, hogy az egyik
tetőelemen látható kakasról
nevezték így el, amely feltéte-
lezhetően aranyozott volt. 

Akárhonnan kapta is a
nevét, tény, hogy a kommuniz-
mus idején, a Maros vendéglő
mellett az Aranykakas volt a
legkedveltebb lokál Vásárhe-
lyen. Az előbbi előkelő, inkább
luxushely volt, az utóbbiban
pedig jobb volt a hangulat, ele-
gánsabb és valahogy intimebb.
Az Electromaros két üzeme
mellett helyezkedett el, ugyan-
akkor közel esett hozzá a kato-
naság, illetve a stadion is, nem
csoda hát, hogy sokan jártak
ide. 

A feljegyzések szerint is: „…
mindig tele volt, főleg a terasz,
és nagy dolognak számított, ha
valakinek sikerült helyet kap-
nia…, …de itt még lábon
állva is szívesen megivott az
ember egy sört…”. Mi tagadás,
valamilyen módon, valamilyen
formában sürgősen restaurálni
kellene ezt az épületet, mely
igazi építészeti kincse Vásár-
helynek.

Nagy-Bodó Tibor

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek



– Jó napot, Sajókám! Melyik
a kedvenc gyümölcse?

– A meggy. De nem ám a
fáról szedett…

– Hanem?
– A visinátás demizson alján

maradt!
– Gondolhattam volna. A

málnát nem szereti?
– Szeretem, de a málnabort

még jobban.
– Málnából is lehet bort csi-

nálni?
– De még milyet! Én minden

évben készítek; egyszer megkí-
náltam vele egy medvét, azóta
ő gyűjti nekem a hozzávalót.

– Ne mind ökörködjön állan-
dóan! Hogyan kell?

– Rém egyszerű: az összezú-
zott málnát három napig előer-
jeszti, utána kipréseli, majd a
visszamaradt cefrét vízzel lefor-
rázza, újra kipréseli, a két prés-
levet összecsandargatja, ráküldi
a cukorból főzött szirupot, bele-
pattint egy diónyi élesztőt, majd
pár napig kotyogós demizson-
ban erjeszti, s miután szépen le-
tisztult, üvegekbe tölti és
légmentesen ledugaszolja. De
miért kérdezte, hogy szeretem-
e a málnát?

– Mert a minap olvastam,
hogy roppant egészséges: akár-
csak a legtöbb piros színű gyü-
mölcs, a málna is rengeteg
vitamint, nyomelemet és antio-
xidánst tartalmaz, például ként
is, ami visszaadja a bőr szépsé-
gét, és a haj is sűrűbb és csillo-
góbb lesz tőle.

– Elhiszem, de én akkor se
fogok szappant vagy sampont
főzni belőle bor helyett.

– Továbbá javítja az anyag-
cserét, és másnaposságra is ki-
váló.

– Kivéve, ha málnabortól
másnapos, mert akkor garantál-

tan a fülén fog visszajönni.
– Fogyni is lehet vele a cikk

szerint: ha egy hónapig minden
reggel éhgyomorra elfogyasz-
tunk 200 grammot, csökken az
étvágyunk, mivel teltségérzet
alakul ki.

– Az már biztos! Ha én reg-
gel korán betolnék húsz deka
málnát, délig fel se állnék a bu-
diról. De én ennél érdekesebbet
olvastam: tippelje meg, meny-
nyibe kerül a világ legdrágább
vodkája.

– Lövésem sincs, de biztos
többe, mint egy üveg házilag
kotyvasztott málnabor.

– Kicsivel igen: a Leos Verres
Luxury Group által gyártott Bil-
lionaire Vodka, amit kristály-
tiszta, gleccserjégből olvasztott
vízen és gyémánttal dúsított ga-
bonán szűrnek át, 3,7 millió(!)
dollárba kerül.

– Nem olcsó.
– Hát nem, viszont egy ötli-

teres üveg kerül ennyibe.
– Akkor mégse olyan drága.

Lehet, veszek majd egy fél decit,
ha Honduras nyeri a foci vébét.

– Hogyhogy?
– Megnézegettem a fogadó-

irodák ajánlatait. A legtöbben az
ötszörös világbajnok házigazda
brazilokat tartják a legesélye-
sebbnek a végső győzelemre,
rájuk háromszoros pénzt fizet-
nek, és a nyereményszorzók
alapján még három válogatottat
tartanak kiemelten esélyesnek:
a spanyolokat, az argentinokat
és a németeket, az ő győzelmük
esetén hatszoros, kilencszeres,
illetve tizenegyszeres zsetont
lehet kaszálni, ha még a vébé
kezdete előtt fogad rájuk.

– De hogy jön a képbe Hon-
duras meg a méregdrága
vodka?

– Hondurasnak van a legna-

gyobb nyereményszorzója:
2500! Elhatároztam, hogy meg-
teszem őket vagy száz lejjel.

– Inkább sörözzük el azt a
pénzt, hiszen nyilván annyi esé-
lyük sincs nyerni, mint Oszáma
bin Ládennek a posztumusz
Nobel-békedíjra.

– Azt sose lehet tudni! Em-
lékezzen csak például arra, mit
műveltek a görögök a 2004-es
Európa-bajnokságon; abszolút
esélytelen töltelékcsapatnak
tartották őket, és végül meg-
nyerték; a legnagyobb angol
bukméker irodák 500:1-re tak-
sálták az esetleges hellén győ-
zelmet az Eb kezdete előtt! 

– Tényleg, erről meg is feled-
keztem.

– Ej, ha akkor rájuk fogad-
tam volna egy nagyobbacska
összeggel! Azóta is az ouzóval
töltött aranyszélű márványme-
dencémben áztatnám a tökö-
met görög szépségkirálynők,
ciprusi szupermodellek és égei-
tengeri sellők társaságában, a
saját szigetemen.

– Ja, és reggelente Conchita
Wurst borotválná, mi? Hát azt
hallotta, hogy a román kül-
ügyminiszter, Titus Corlatean a
kárpátaljai magyaroktól is saj-
nálja az autonómiát?

– A jó édesanyja csúnyájából
nem sajnál valamit?

– A TVR-ben ment neki
Orbán Viktornak múlt héten,
amikor elfogadhatatlannak ne-
vezte a magyar miniszterelnök
által Kárpátaljára kért területi
autonómiát. „Nem értünk egyet
ezzel az állásponttal. Ezek az et-
nikai alapú autonómiaformák
elfogadhatatlan dolgok, mivel
nincsenek elfogadott európai
normák” – mondta.

– Teszek én rá, hogy miket
mond ez a (fa)szén alapú élet-

forma! Van viszont egy találós
kérdésem: mit nem kért soha az
RMDSZ?

– Bocsánatot?
– Azt se, de ez durvább: au-

tonómiát!
– Ki mondta és mikor?
– Victor Ponta múlt pénte-

ken, a szászrégeni hegedűgyár-
ban tett látogatása alkalmával.

– Ennek is a gyárlátogatás a
hobbija, mint Ceausescunak?

– Az most mellékes; lényeg,
hogy kampányfogásnak nevezte
a Székelyföld területi autonómi-
ájának tervét az RMDSZ részéről,
majd hozzátette: a koalíciós
együttműködés során soha nem
vetődött fel ez a téma, az
RMDSZ soha nem kérte az auto-
nómiát!

– Én mindig is sejtettem. Vi-
szont kampányfogásnak ezúttal
is jónak bizonyult, sikerült be-,
illetve visszamászniuk az EP-be.

– Sikerült, de hogy?
– Na hogy?
– Úgy, hogy az EMNP egyál-

talán nem, Tőkés pedig FIDESZ-
listán indult, ráadásul még az
MPP is besorolt mögéjük-mellé-
jük-alájuk…, szóval jobb, ha
nem vágnak fel azzal a két csóró
mandátumukkal.

– Szinte meglett a harmadik
is…

– Ja, az autonómia is szinte
meglesz. De visszatérve a foci
vb-re: én azért drukkolok, hogy
Nigéria kerüljön össze Németor-
szággal a csoportselejtezők
után.

– Miért?
– Mert akkor lőttek a politi-

kai korrektségnek – minimum
90 percig a következő felirat fog
pompázni sok százmillió tévéké-
szülék felső sarkában: NIG-GER!

Molnár Tibor
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Hacsek és Sajó BULVÁRCÍMEK ANNO

� Végre beadta a derekát: Éva felöltözik a Playboynak!
� Nyilvános meztelenkedésért és közszeméremsértésért til-

tottak ki egy fiatal párt az Édenkert nevű szórakozóhelyről
� Mózest már másodjára rendelik fel a hegyre – szívatják az

öreget?
� Sorozatfilmbe illő családi botrány: az eBayen árulják testvé-

rei Józsefet
� VV0 – Farokpörgető Góliát Parittyalengető Dávidot hívta ki

párbajra
� RTL Klub: a Vacsoracsata ma esti különkiadásában a neves

mentalista főz a tanítványainak, utána élő kapcsolás a Get-
semáné Arénába, ahol a Judas Priest koncertezik

� Hoppon maradtak a jeruzsálemi helyszínelők: a holttest
egyszerűen eltűnt!

� Bekattant egy ismeretlen holland festő – levágta az egyik
fülét, és naponta több szelfit fest

� Heveny bélcsavarodásban elhunyt Mata Hari, a híres párizsi
hastáncosnő

� A mai fiataloknak se könnyű – Sarolt nem nézi jó szemmel,
hogy fia az Ellenségek közt Rékájával kavar

� Eva Braun kitálal: „A trendire nyírt fanszőrzetem formájáról
másolta a bajszát”

� Agyonlőtték a trónörököst Szarajevóban – egyes vészmadár
politikai elemzők szerint ez akár diplomáciai bonyodalmak-
hoz is vezethet

� Eldurvultak a dózsagyörgyi falunapok: izzó vastrónon gril-
lezték meg a főparasztot!

� Rózsa Sándor már megint a lovát ugratja – zab helyett pat-
kószöget tett az abrakostarisznyába

� „A szépség belülről fakad” – mélyinterjú Hasfelmetsző Jack-
kel

� Napóleon üzent Szent Ilona szigetéről: „Celeb vagyok, ments
ki innen!”

� Az év átigazolása? Öltözői pletykák szerint Geréb a Red
Shirts-cel tárgyal

� Forma-1: ma startol az első szovjet nagydíj – szakértők sze-
rint a pálya életveszélyes, kiváltképp a Gulág-alagút, a Szi-
béria-sikán és a Don-kanyar

� Nézze meg a képeket, ilyet még nem látott: Blaha Lujza
bokát villantott a füredi Anna-bálon!

� Mentővel vitték a legközelebbi pszichiátriára Martin Luther
Kinget, miután egy gyűlésen azt állította, hogy az Egyesült
Államoknak egyszer talán még néger elnöke is lehet

� „Még a velencei pléhkarneválra se engedtek el” – beszélge-
tés a vasálarcossal

� Botrány egy budai rom(má bombázott)kocsmában: az
éppen nálunk forgató, kapatos Laurence Olivier az ismert al-
sószoknyamodellel, Hitvány Lizával, Zimány Linda leendő
dédnagyanyjával puszilkodott!

� Késik a négyes piramis átadása – sztrájkolnak az ufonauták

Molnár Tibor

A Coca – Cola Kupában a foci iránti sze-
retet jelen van minden játékos rezdülésé-
ben, de a nézőtéren is, ugyanis az igazi
drukkerek valóságos műsort rendeznek.
Akár játékos vagy itt, vagy csapatodnak
szurkolsz, részt veszel a játékban! A verseny
regionális szakaszában sok gól és magas ad-
renalinszint jelenlétében, a Transilvania
Gazdasági Kolégium csapata győzött,
amelynek Claudiu Şomfălean tanár, a múlt-
ban az ASA – nál és Gaz Metan – nál tevé-
kenykedő labdarúgó az edzője. Bár a
vásárhelyiek ellen a brassóiak 3-1 arányban
vezettek, a vásárhelyi fiatalok látványosan
egyenlítettek, két gólt szerezvén a mérkőzés
utolsó két percében. A hosszabbításban
Şomfălean csapata még négy újabb gólt
szerzett, bebiztosítván magát a verseny bu-
karesti döntőjére. Már elindultak a fővá-

rosba. A verseny döntő szakaszában az
alábbi csapatok vesznek részt:

1. Gheorghe Asachi Műszaki Kollégium,
Jászváros, Jász megye

2. Aurel Vlaicu Műszaki Technikum,
Nagybánya, Máramaros megye

3. Transilvania Gazdasági Kollégium, Ma-
rosvásárhely, Maros megye

4. I Mihai Vasúti Technikum, Bukarest
5. Nicolae Bălcescu Technológiai Közép-

iskola, Voluntari, Ilfov megye
„A bukaresti döntő a Transilvania Gazda-

sági Kollégium eddigi legnagyobb teljesít-
ménye, a csapat tavaly a második helyen
végzett a regionális szakaszban. Elmond-
hatjuk, hogy ez évben meghaladtuk képes-
ségeinket! Játszani megyünk Bukarestbe.
Erős versenyre számítunk, főképp a fővárosi
csapatok részéről. Ellenben ez egy ünnep

lesz! Örülök, hogy ta-
nítványaim megta-
pasztalják majd, mit
jelent egy döntő!” –
mondta a tanár, Clau-
diu Şomfălean. Clau-
diu Maior
alpolgármester, aki
jelen volt a Gazdasági Kollégium csapatával
való találkozón, a következőket nyilatkozta:
„A Gazdasági Kollégium sportolói rangos
eseményen képviselik Marosvásárhelyt. Úgy
tekinthetjük, hogy ők teljesítik be az utóbbi
években végzett munkánkat a versenysport
területén. Sikert kívánok nekik, és köszön-
töm őket erőfeszítéseikért. Megérdemlik
minden tizteletünket. Bízunk abban, hogy
sok győzelemmel érkeznek haza Bukarest-
ből – és miért ne hoznák el a fődíjat is?”

A Gazdasági Kollégium az országos Coca – Cola Kupa döntőjében! Új fedett parkolók 
a Koós Ferenc utcában

Hetente újabb és újabb fedett par-
kolókat adnak át a város lakónegyede-
iben. Ezen a héten nyolc ilyen
létesítményt adtak át a Koós Ferenc 12.
szám alatt, a tavaly felújított tízemele-
tes tömbház mellett. „Kihasználjuk a jó
időt, hogy átadjuk a megígért vala-
mennyi fedett parkolót. Hasonló parko-
lók építési munkálatait fejeztük be a Cernavodă és a Bánát
utcákban”, mondta Claudiu Maior alpolgármester. „A tavaly
a polgármesteri hivatal hőszigetelte tömbházunkat, az idén
fedett parkolókat is kaptunk. Köszönetet mondunk a hiva-
talnak ezekért a beruházásokért. Valamennyi lakó elége-
dett, hiszen megszépült a környék”, mondta az egyik lakó.
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Itt a nyilam, mibe lőjem?
Nyílvesszőkkel és íjakkal felszerelt gyerekek, felnőttek gyülekeztek szombat délelőtt a Kishegy-
szőlő nyugati oldalán, ahol az első alkalommal megszervezett Reflex Mester Íjász Kupa elnevezésű
íjászversenyen vettek részt. 

Három meccsből két pont
kell a feljutáshoz

A rájátszás 7. fordulójában 1-0 arányú vereséget szenve-
dett az ASA hazai pályán a CSM Râmnicu Vâlcea együttesétől,
s mivel a direkt ellenfele, a Craiovai CSU Besztercén fektette
kétvállra a helyi Gloriát, a két bajnokjelölt együttes között
egy pontnyira csökkent a távolság. 

A találkozó egyetlen találatát Geantă szerezte az 1. percben.
Ezzel a vereséggel az ASA tovább izgulhat az élvonalba

jutásért, hiszen szombati ellenfele öt pontra megközelítette
a tabellán. 

A hátralévő három mérkőzésen matematikailag elégséges
lenne még két pont a feljutáshoz, de biztosabb lenne egy
győzelem szombaton a Sziget utcában, amikor a Beszterce
az ellenfél. A találkozóra 18 órától kerül sor. 

A rájátszás rangsora a 7. forduló után:
1. Marosvásárhelyi ASA    17    9    4    4    20–11    31
2. CS U Craiova                17    9    3    5    24–18    30
3. CSM Râmnicu Vâlcea 17    7    5    5    17–14    26 
4. Besztercei Gloria         17   5     6   6    17–19    21
5. Resicabányai Metalul    17    6    3   8    14–19    21
6. FC Olt Slatina               17   3    3   11    8–19    12

Nem sokkal tíz óra után már
javában lobogtak a vándorélet
hangulatát megidéző lángok a
bogrács alatt, de a gyerektekin-
tetek is izzottak az élményvárás-
ban. A hagyományos
íjászverseny szervezői róluk sem
feledkeztek meg, gyerekíjakat is
hoztak magukkal, így az apró-
népnek is alkalma nyílt kipró-
bálni az ősi fegyvert.

– Mi is az az örömíjászat? –
kérdeztük a négykategóriás meg-
mérettetés előtt Szakács-Mikes
Istvánt, a marosvásárhelyi Reflex
íjászklub tagját.

– Nem egyszerű céltáblára,
hanem érdekes, tréfás dolgokra
lövünk, és ebben örömünket lel-
jük. Ez rejlik a név mögött. A ver-
seny első szakaszában egy
kötelet, a nap, illetve a hold raj-
zát, egy fatuskót és az öt olim-
piai karikát is el kell találni öt-öt
nyíllal, ez utóbbi ábrát úgy, hogy
minden nyíl más-más karikába
kerüljön. A második fordulóban
párbajszerűen mérik össze
ügyességüket a résztvevők,
aztán távlövés, távolságlövés
következik – körvonalazta a ver-
seny forgatókönyvét a szervező,

majd az íjászat néhány kulissza-
titkába is beavatott. Mint
mondta, a sikeres lövés nem
mindig az erőn múlik, a megfe-
lelő technika ismerete és alkal-
mazása ennél sokkal fontosabb.
Aki íjat szeretne vásárolni, az
számos internetes boltban talál-
hat kedvére valót, de előzőleg jó
útbaigazítást kérni egy szakér-
tőtől, vannak ugyanis bizonyos
szempontok, amelyeket ilyenkor
figyelembe kell venni. A legfon-
tosabb ezek közül a húzáshossz
és az erő. Ha túl nehéz az íj,
hamar elfárad viselője, de idő-
vel, ahogy fejlődik, egyre erő-
sebbre cserélheti fegyverét. A

hagyományos íjjal nehezebb
bánni, mint például a csigással. 

Ami az árakat illeti, a pár
száz lejért kapható gyantás a le-
golcsóbb, a hagyományos íjért
viszont akár 3600 lejt is elkér-
hetnek. Nem mindig az ár hatá-
rozza meg a minőséget, és azzal
is számolni kell, hogy a tapasz-
talatlan íjász kezében könnyen
eltörhet a drága fegyver – tud-
tuk meg Szakács-Mikes István-
tól. A fiatalember arra is felhívta
a figyelmünket, hogy a legtöbb
pénzbe nem is az íj, hanem a tö-
rékeny nyílvesszők kerülnek,
azokat ugyanis gyakran kell pó-
tolni.

– Sokan nem tudják, hogy a
törvény értelmében az íjvásár-
láshoz ma már nem szükséges
vadász-, illetve fegyverviselési
engedély, így nincs is igazán el-
terjedve ez a sport nálunk. Ezen
szeretnénk változtatni a maihoz
hasonló alkalmakkal. Tudomá-
som szerint Romániában nem
létezik íjászoktatás, ezt is pótolni
szeretnénk. Mikor az időjárás
megengedi, minden szombaton
ki szoktunk jönni ide, a Kishegy-
szőlőbe. Szívesen elbeszélge-
tünk az érdeklődőkkel és ki is
próbálhatják az íjainkat.

Az íjászklub nincs egyesület-
ként bejegyezve, tulajdonkép-

pen egy meghitt baráti társaság,
melynek tagjai 4-5 éve ismerték
meg egymást. Különféle ren-
dezvényekre, a jobbágytelki
tánctáborra is el szokták vinni
kecses fegyvereiket, hogy azokat
minél többen kézbe vehessék és
megszerethessék.

A második alkalommal meg-
rendezett íjászversenyen 16-an
vettek részt, a 14 felnőtthöz két
gyerek is csatlakozott. Szakács-
Mikes István sajnálatát fejezte

ki, amiért a július eleji megmé-
rettetéstől eltérően ezúttal
egyetlen nő sem szerepelt a kis-
hegyszőlői íjászok között. Örö-
míjászként Téglás Albert,
közeli-távoli céllövőverseny ka-
tegóriában Botta Zoltán bizo-
nyult a legjobbnak, az
íjászpárbajban Pápai László vitte
el a pálmát, távlövés kategóriá-
ban Bence Tibornak engedel-
meskedett leginkább az íj.

Az íj és a nyíl az őskorban, a
pattintott kőkorszak végén jelent
meg mint a vadászat első számú
fegyvere. A régészeti leletek tanú-
sága szerint az őskor embere által
használt íj alig különbözött az
angol longbow-tól. Az ókor évez-
redei alatt sok népet tett világhó-
dítóvá az íj. Mai ismereteink
szerint a mezopotámiai népek
használták először az íjakat, akkor
még harci kocsiban ülve. Később
már reflexíjakat is használtak. A
reflexíjat a pusztai népek használ-
ták előszeretettel, mint lovas íjá-
szok, és nagy sikerrel. Kezükben
ez a fegyver történelemformáló
erővel bírt. Ezek a népek: hettita,
szkíta, hun, perzsa, magyar. A gö-
rögök és a rómaiak nem tartották
nagyra a távolharcot, mert nem
találták férfiasnak, ők a közelharc
hívei voltak. 

A középkorban 
A középkori Európában jelen-

tős szerepet játszott az íj mint
fegyver. Elsősorban a korai közép-
korban a vándorló népek, főként
a hunok, avarok és őseink alkal-
mazták óriási sikerrel az összetett
reflexíjat, amiből 2 típus létezett.

A egyik az ún. hun íj vagy aszim-
metrikus íj. 

Az érett középkorban már a
hosszúíj és a számszeríj terjedt el.
Az angolok a hosszúíjjal vívott
csaták mesterei voltak, ennek kö-
szönhették sikereiket a százéves
háborúban a franciák ellen. A
mongolok a kitűnő íjaiknak is kö-
szönhették világhódításukat a XII-
XIII. században. 

A hun íj 
Az íj alsó karját és alsó szarvát

a felsőnél rövidebbre készítették
és az alsó szarv erősebb felhajlás-
ával is csökkentették az íj alsó fe-
lének fesztávolságát. Az
aszimmetrikus íjak mechanikai
értékelésével még adós a kutatás,
az azonban biztos, hogy az íj alsó
felének rövidítésével a lóhátról
való nyilazást könnyítették meg.
A hun íjaknál alkalmaztak először
csontmerevítő-lemezeket a mar-
kolaton és a merev szarvakon. 

A magyar íj 
A magyarok által használt íj

abban különbözött a hun íjtól,
hogy ezeknek az íjaknak nem csak
a merev szarvai, de a rugalmas

karjai is visszahajlanak, így az íj aj-
zatlan állapotban C alakot mutat.
A markolaton csak két csontlapot
találunk és a merev szarvakról
gyakran hiányzik a csontborítás. 

Az oszmán-törökök 
Az oszmán-törökök is sokat

köszönhetnek a reflexíjnak, mely-
lyel Európa területének egy részét
meghódították a XIV-XV. század-
ban. Később, a tűzfegyverek fel-
találása után, az íj mint hadi
eszköz fokozatosan elvesztette je-
lentőségét. Ezen népnél még a
XVII-XVIII. századból fennmarad-
tak távlövési rekordok. Az egyik
legfantasztikusabb rekord III. Sze-
lim nevéhez fűződik, aki 1798-
ban 888,8 m-re lőtt. Ez a mai
versenysportban elért eredmé-
nyek előképének is tekinthető. 

Az íj szerepe a XIX. 
századtól napjainkig 

Az íj szerepe a XIX. századtól
növekedett meg valamelyest,
immár sporteszközként. Az íjászat
1908 óta olimpiai sportág. Az íjat
sem kerülhették el a technológiai
változások, amelyek először az íj
anyagát érintették. Az állati inat,

juhbelet a műszál váltotta fel. Ezt
a nyílvesszők fejlődése követte. Az
íj „tölténye” már nem fából készül,
hanem nagyrészt alumíniumból,
üvegszálas, szénszálas műanyag-
ból. A pulykatollat a műanyagtoll
váltotta fel. Az íjak felépítését,
működését viszonylag későn érin-
tette meg a változás szele. A
sportíjászatban kezdetben a kéz-
zel faragott tiszafa, hickory, kőrisfa
botíjak. Később a céllövő íjászat-
ban ugyanezen anyagokból, de
már ipari módszerekkel előállított
reflexíjak terjedtek el. Ezek mel-
lett acél- vagy alumínium csőből
hajlított reflexíjakat is használtak.
A távlövészetben ezzel párhuza-
mosan többféle fából rétegelt,
összetett merev szarvú reflexíjak-
kal lőttek, amelyek formája erő-
sen emlékeztet a XV-XVIII. századi
krími tatár és perzsa íjakra. A cél-
lövő íjászatban és az íjas vadászat-
ban a végig rugalmas reflexíjak
teljesen általánossá váltak, mind-
össze annyi változáson mentek
keresztül, hogy- a műanyagok fel-
használásával műanyag-fa- mű-
anyag réteges szerkezetű
összetett íjakat és csak üvegszálas
máanyagbő1 készült egyszerű íja-

kat is gyártottak. Az íjak működé-
sében forradalmi változás csak
1970-es években következett be
a csigaáttétek megjelenésével. 

(Íj.hu)
Olimpián első ízben 1900-ban

(Párizs) rendeztek íjászversenyt,
de 1920 (Antwerpen) után hosszú
időre kikerült a műsorból, csak
1972 (München) óta szerepel
rendszeresen teljes jogú verseny-
számként.

Az íjászat versenyszerű nyíllö-
vés meghatározott célpontra. A
modern kori sportágban a pont-
szerzés a cél, a versenyek során
táblára céloznak a sportolók, s a
viadalokon többször is bizonyít-
hatnak, hiszen különböző távol-
ságokra lőnek.

Az íjászatot szórakozásként
már az ókori egyiptomiak és a gö-
rögök is űzték; utóbbiaknál elég
Homérosz két művét, az Iliászt és
az Odüsszeiát felidéznünk. Való-
jában azonban akkor vált sport-
ággá, amikor katonai alkalmazása
háttérbe szorult. Az angol királyok
már a XIII. századtól kezdve ügyel-
tek arra, hogy az íjászat fontos
szerepet kapjon a testgyakorlás-
ban; a tekézést, a golfot és a lab-

darúgást időnként be is tiltották,
nehogy háttérbe szorítsák az íjá-
szatot. VIII. Henrik 1537-ben ki-
váltságlevelet adott a Szent
György Testvériségnek, más
néven a „Tiszteletreméltó Lövész-
társaság”-nak, amelynek gyakor-
lóterepe 1603-tól a londoni
Finsbury Fields volt. A Finsbury
Archers (Finsburyi Íjászok) társa-
sága 1761-ig évenként rendezett
versenyeket; utolsó tagjai 1780-
ban megalapították a Toxophilite
Society (Íjász Társaság) nevű
egyesületet. A Grand National Ar-
chery Societyt, Nagy-Britannia
íjászsportjának felügyelő testüle-
tét 1841-ben hozták létre.

Nagy-Britanniából a XIX. szá-
zad közepén jutott el a sportág
Kanadába és Ausztráliába, de
igazi fellendülése csak 1930 után
kezdődött. Az olimpiai játékokon
1900-tól 1920-ig rendeztek íjász-
versenyeket férfiaknak (1912 ki-
vételével), 1904-ben és 1908-ban
pedig nők számára is. Ezután
hosszabb szünet következett, de
az 1972-es, müncheni játékok
műsorába visszakerült mind a
férfi, mind a női íjászat, s azóta is
az ötkarikás program része.

Az íjak története
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Felújítások a
Munka utcában

A Munka utcá-
ban, az 1918. Dec-
ember 1.
sugárúttal párhu-
zamosan, a 235,
237, 238, 241
számú tömbházak
szomszédságában,
a napokban 2000
négyzetméter fe-
lületen aszfalto-
zási munkálatok
folytak, melynek
eredményeként parkolók, platformok és feljárók létesültek.
A helyszínen jelen levő Claudiu Maior alpolgármester a kö-
vetkezőket nyilatkozta: „Több televíziós műsor során tájékoz-
tattak a környék lakói, hogy nagyon rossz állapotba került
az infrastruktúra. A helyszínre kiszállva, magam is tapasz-
taltam a helyzet súlyosságát. Sajnos a környéket már építés-
kor rosszul tervezték, s az nagyon zsúfolt. Az embereknek
parkolóhelyekre, bekötőutakra van szükségük. Megtettünk
minden lehetségest ebben a szűk övezetben, s megoldást
keresünk arra, hogy további helyeket szabadítsunk fel. Ör-
vendek, hogy ilyen rövid időn belül nagyot tudtunk haladni
a munkákkal, s javíthattunk a helyzeten. A következőkben
felügyeljük a környéket, megoldásokat keresve az itt lakók
életkörülményeinek javítására.”

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Fogjuk meg! Fogjuk meg! Most szökik a boltos, a tanító meg az orvos!


