
Társadalom
Identitásőrzés néptáncoktatással

Marosszentgyörgyön kisgyermekeket is bevon-
ják a szülők, a pedagógusok, az elöljárók a ma-
gyar kultúraápoló tevékenységbe. Három éve
székely-magyar néptáncoktatásban részesül-
nek a gyermekek, a helyi önkormányzat segít-
ségével. A néptáncoktatókat és a tánccsoportot
finanszírozó helyi polgármestert kérdeztük a
kezdeményezésről.

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Sport
„Sikerült újra jól elvernünk 
a sok vén trottyot!”
A vásárhelyi birkózóélet két ikonja, a négyszeres vete-
rán világbajnoki címet elnyerő, emellett öt második
hellyel is büszkélkedő Ballai Sándor és a kétszeres ve-
terán világbajnok Ambrus Lajos a minap tért haza Belg-
rádból, ahol újra taroltak. Ezzel beteljesült a 68 éves
Ambrus vágya, aki két évvel korábban, a Budaörsön
megtartott veterán világbajnokság után a Központnak
azt nyilatkozta, hogy reméli, a soron következő veterán
világbajnokságon is jól elverik a sok „vén trottyot”. 

Társadalom
A La Belle Époque kor szelleme: 
a vásárhelyi Műszaki Mérnöki
Egyetem
Vásárhelyt az iskolák városának is nevezték, méghozzá
teljesen jogosan. A kilencszázas évek elején huszon-
nyolc tanintézete volt a 20 ezer lakost számláló Ma-
rosvásárhelynek. A huszadik század elején megindult
építkezési hullám nyomán megszaporodtak az iskola-
épületek. Ekkor emelték többek között a Műszaki Mér-
nöki Egyetemet is. 

>>> 5. oldal

MORGÓ 

A skót példa
A jelenlegi helyzetben az erdélyi magyarság
politikai képviseletének szerepét kisajátító
RMDSZ nem kerülheti meg az autonómia kér-
désével való szembenézést. Különösen azt
nem, hogy a román politikummal megismer-
tesse a témát, s jelezze, eme igényünkről soha,
semmilyen körülmények között nem mondunk
le. A nagy kérdés: képes lesz-e, egyáltalán haj-
landó lesz-e erre? 
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Vélemény 

Piramisjáték a legjavából
Az állam a mi „karitászunk”. Befizetjük a tár-
sadalmi és egészségügyi biztosításunkat, de
cserébe szinte semmit nem kapunk. A pénzün-
ket elköltik, a hitelüket eljátsszák, nekünk csak
a hazug ígéretek maradnak. Amikor elérkezik
a „mi időnk”, és igénybe vennénk a rendszer
által garantált szolgáltatásokat, segítség nél-
kül maradunk. Olyankor megint a zsebünkbe
kell nyúlnunk, a magánszféra által felkínált le-
hetőségeket felkutatnunk, a problémáinkat a
saját lehetőségeink szerint orvosolnunk. (…)
Persze a „játékszervezők” mindvégig jó anya-
giak között maradnak. Számunkra viszont nem
jut más választási lehetőség, tehetetlenül ál-
lunk a minket rabul ejtő egyeduralmi rendsze-
rekkel szemben. A demokrácia alapszabálya
pedig előírja, hogy ebben a „karitászban” kell
maradnunk életfogytiglan.
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Kigyulladt a Marosvásárhely-
Bukarest járat mozdonya
Gernyeszegnél

Pánik tört ki szerdán a Marosvásárhely-Bukarest InterRegio járat utasai között, mert ki-
gyulladt a vonat mozdonya. A tűzben senki nem sérült meg. A baleset Körtvélyfája és
Gernyeszeg között történt háromnegyed 2-kor. A Maros megyei készenléti felügyelőség
szóvivője, Gagyi Mihai elmondta, az oltásban két tűzoltóautó vett részt a szászrégeni
tűzoltó alakulattól. Valamennyi utast leszállították a vonatról. A lángokat sikerült kiol-
tani, a CFR pedig egy másik mozdonyt küldött a nyílt pályán veszteglő szerelvényhez. A
tűz okát még nem sikerült kideríteni.



Szerelmi felolvasóest
Szeptember 4-én, csütörtökön

este 7 órától a Bolyai-tetőn lévő
Lex Art Café kávézóban szerelmi
felolvasóestre kerül sor Hű, apám:
a szerelem! címmel. Felolvas Ko-
zsik József színművész, hegedűn
játszik a 11 éves Portik Viktor mű-
vészetis kisdiák. 

Bajai művészek 
a Bernády Házban

Újabb képzőművész-közös-
séggel ismerkedhet meg a maros-
vásárhelyi közönség. A bajai Nagy
István Művészeti Egyesület tagja-
inak alkotásaiból nyílt kiállítás a
Bernády Galériában. A Kántor Jó-
zsef elnökletével működő csoport
tavasszal festőművész névadójuk
szűkebb pátriájában, Csíkszeredá-
ban is sikerrel bemutatkozott. A
vásárhelyi művészetkedvelők ti-
zenhat alkotó műveivel, festmé-
nyekkel, grafikákkal, plasztikákkal
találkozhatnak. A kiállítók közül
néhányan Maros megye szülöttei,
illetve itteni alkotótáborok törzs-
vendégei. 

VI. Mures Fly
Szeptember 5–7. között a

Szabadság utcai sportrepülőtéren

hatodik alkalommal szervezik
meg a Mureş Fly elnevezésű ren-
dezvényt. A repülősportok iránt
érdeklődők a siklóernyősök, ejtő-
ernyősök, vitorlázók, könnyű re-
pülőgépek vetélkedőjén vehetnek
részt. Benevezési díj ellenében –
melyet az SC Mures Flynak 
a Román Kereskedelmi 
Banknál nyitott
RO71RNCB019125567120001
szám lájára kell átutalni – kipróbál-
hatók a repülőalkalmatosságok.
Jelentkezni az office@muresfly.ro
e-mail címen vagy a 0732-101-
101-es mobilszámon lehet.

Íz-kép Mikházán
Ezzel a címmel szervez a Bo-

Gastro Projekt, a Csűrszínház és az
Artecotur Egyesület gasztronó-
miai vetélkedőt szeptember 6-án,
szombaton a mikházi Csűrszín-
házban, az RMGE által szervezett
erdélyi gazdanap keretében. A
résztvevőknek egy terítéket kell
ízlés szerint elrendezniük, díszíte-

niük, valamint egyszemélyes ada-
got felszolgálniuk. Az otthon el-
készítendő étel bármi (leves,
főétel, egytálétel, hidegtál, desz-
szert) lehet. A zsűri díjazza a terí-
téket, valamint az étel külalakját
és ízét is, figyelembe veszi a recept
eredetiségét, különlegességét és
helyi jellegét. Jelentkezni és bő-
vebb információ Gáspár Botond
ötletgazdánál, szervezőnél a
0742-609-260-as telefonszámon
szeptember 5-én 20 óráig. A
győztesek értékes nyereményeket
kapnak.

Evangelizációs hét a Ludas
utcai templomban

Vasárnapig még tart a maros-
vásárhelyi Ludas utcai református
templomban az evangelizációs
hét. Igét hirdet mindennap este 7
órától Vincze András, Debrecen
Mester utcai gyülekezetének lel-
kipásztora. Az evangelizációs hét
témája: Tudom a te dolgaidat!
Szerda este presbiteri alkalom,

szombaton gyülekezeti nap és if-
júsági együttlét is lesz.

Kiállítás alkotótábori 
diákmunkákból

A 20. Irsai Zsolt Ifjúsági Képző-
művészeti Alkotótáborban készült
munkákból nyílt kiállítás a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem
Stúdió Színházának előcsarnoká-
ban. Az egyhetes szovátai tábor-
ban marosvásárhelyi,
csíkszeredai, székelyudvarhelyi,
bukaresti és nagyváradi nyolcadi-
kos és tizenegyedikes, művészeti
iskolákban tanuló diákok alkottak.
A tárlat októberig látogatható.

Ars culinaria a Tékában
A Teleki Téka idei első, idősza-

kos kiállítása, az Ars culinaria ok-
tóberig tekinthető meg. Témája
Európa és ezen belül a magyar
gasztronómia. A kiállítás anyaga
nagyrészt a könyvtár állományá-
ból tevődik össze. A görög és
római kort idéző ételáldozatokat
és bacchanáliákat bemutató, 18.
századi metszetek mellett látható
– többek között – az ókor egyet-
len fennmaradt szakácskönyvé-
nek két, 18. századi kiadása és egy
idén, a Teleki Tékában felfedezett,
17. század eleji kézirat, amely az
egyik legrégebbi, Erdélyben meg-
talált recept. Megtekinthető az
első Erdélyben, Tótfalusi Kis Miklós
által kiadott, rendkívül népszerű
szakácskönyv és kéziratos máso-
lata is. A tárlókban német és fran-
cia szakmunkák is láthatók.
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Szeptember 4. Rozália, Tódor, Ida, Mózes
Szeptember 5. Lőrinc, Viktor, Albert
Szeptember 6. Zakariás, Beáta, Ida
Szeptember 7. Regina, Begónia, Menyhért
Szeptember 8. Adrienn, Mária, Adrián
Szeptember 9. Ádám, Dorottya, Tivadar
Szeptember 10. Nikolett, Hunor, Zalán

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
Kos: Óriási energiával rendelkezik, nincs lehetetlen ön előtt:
még azokat a feladatokat is megoldja, amelyről korábban úgy
gondolta, hogy képtelenség. A környezetére is jó hatást gya-
korol, többen lesznek, akik önt kívánatos személynek tartják,
és jókat mondanak önről nemcsak a szemébe, hanem a háta
mögött is. 
Bika: Ha korábban bizonytalanságot érzett akkor, amikor a
munkahelye, a megélhetése volt a téma, akkor ennek a héten
nyoma sincs. Sok dolog alakul úgy, ahogy szeretné. Felettese
is jó véleménnyel van önről, még azokkal a kollégákkal is jól
kijön, akik korábban borsot törtek az orra alá.
Ikrek: Soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás, mint
most: amitől fél az ember, azt hívja be az életébe. Le kell szá-
molni az aggályaival, és erősen hinni, hogy minden úgy ala-
kul, ahogy szeretné. Kiváló az idő, utazásra, ha tanulmányokat
folytat, fantasztikus eredményt érhet el. 
Rák: A szerelmi kapcsolatokban felmerülhet az összebútoro-
zás lehetősége. Ha ez már megtörtént, talán olyan valaki lá-
togatására kerülhet sor, akinek nagyon meg akar felelni. Ezért
olyan dolgokra is hajlandó, amelyet korábban elutasított.
Remek a hét banki ügyek, örökség, hagyaték intézésére.
Oroszlán: A házasságokban, együttélésekben a nyugalom
azon múlik, hogy ön mennyire képes alkalmazkodni. Ha meg
tudja állni, hogy ne dirigáljon élete párjának, akkor az együtt -
élésükre a harmónia lehet a jellemző. Amennyiben ön szülő,
gyermeke ismét gondoskodik arról, hogy az életet ne érezze
unalmasnak.
Szűz: Senki sem tudja önnél jobban, hogy a vagyonszerzés-
hez nem tudás kell, hanem élni tudás. Így aztán bármit tesz,
az mind arannyá változik. Az anyagi sikereket azonban ne
verje nagydobra, nincs szükség arra, hogy olyan emberek is
az irigyei táborához csatlakozzanak, akik eddig a támogatói
voltak. 
Mérleg: A most induló szerelmi kapcsolatokból a későbbiek-
ben házasság, tartós együttélés lehetséges. Amennyiben vá-
lófélben van, nosztalgiával gondolhat vissza arra az időszakra,
amikor felhőtlenül boldogok voltak. Jól ért a pénzcsináláshoz,
illetve ha osztozkodásra kerül sor, remekül képviselheti a saját
érdekeit.
Skorpió: Remek a hét ingatlannal kapcsolatos ügyek intézé-
sére, rokonnal, családtaggal is többet kell foglalkozni, ami
most nem esik nehezére. Anyagi ügyekben elszaladhat önnel
a ló, olyan dolgokra adhat ki, amelyek nem érik meg az áru-
kat, vagy amivel egyből megcélozhatja a kukát. 
Nyilas: Nincs olyan téma, amiről ne tudna őszintén beszélni.
Ki kellene használni ezeket a remek csillagállásokat, és fel-
tenni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem mert. Mert
végre vagy pontot tehet, vagy új helyzetbe kerülhet egy olyan
kapcsolatban, amelyre eddig a bizonytalanság volt a legin-
kább a jellemző. 
Bak: Tapasztalhatja a héten, hogy a szerencse forgandó, mert
aki tegnap kevesebb volt egy porszemnél, az ma a csúcsra
emelkedhet. Igyekezzék szerényen viselkedni, az elért ered-
ményeivel – netán hódításaival – nem dicsekedni, így kerül-
heti el, hogy az örömét valaki megpróbálja ürömmé
változtatni. 
Vízöntő: Ne keseredjen el, ha nem kerül fel a gazdagok lis-
tájára. Jusson eszébe, hogy a gazdag embernek ugyan sok a
pénze, de a gyomorsava is! A házasságokban, régi együttélé-
sekben fordulóponthoz érkezhetnek, és a kapcsolatukra az
újjászületés lehet a jellemző.
Halak: Ami másnak pech, az önnek ezen a héten fény, siker,
csillogás! Ne érezzen lelkiismeretfurdalást, hiszen ön ártatlan,
senkinek nem tett keresztbe. Egyszerűen ilyen az élet: hol
fent, hol lent! Egészségére vigyázzon jobban, és ne sajnálja a
pénzt testi és szellemi épségének a megőrzésére. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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



Piramisjáték
a legjavából

Ez a játék egy olyan hierarchikus hálózat, amelyben
az új tagok benevezési díját a korábban már belépett,
felettük elhelyezkedő személyek kapják meg. A játék
szervezői mások pénzét gyűjtik össze, és maguk között
osztják szét. A piramis alján található tagok pedig
előbb vagy utóbb kárt szenvednek. Pénz, becsület és
vagyon nélkül maradnak. 

Ki ne emlékezne a kolozsvári, Caritasnak nevezett
intézményre, amelynek vezetői a fél országot lóvá tet-
ték. A gyors meggazdagodási vágytól elvakított, ma-
nipulált tömegek a belépési díjat befizették, ezáltal
pedig az illetékes gazembereket óriási jövedelemhez
juttatták. Amikor elérkezett a kifizetési határidő, a vál-
lalkozó kedvű „játékosok”, pénzük visszaszerzése he-
lyett, inkább a délibábok kergetését választották. Végül
összeomlott a rendszer, eltűnt a pénz, a vesztesek ke-
zében pedig mindössze érték nélküli fizetési bizonyla-
tok maradtak. Ennek az átverésnek a példáját az
iskolákban is oktatni kellene.

Ez történik velünk is nap mint nap. Az állam a mi
„karitászunk”. Befizetjük a társadalmi és egészségügyi
biztosításunkat, de cserébe szinte semmit nem kapunk.
A pénzünket elköltik, a hitelüket eljátsszák, nekünk
csak a hazug ígéretek maradnak. Amikor elérkezik a
„mi időnk”, és igénybe vennénk a rendszer által garan-
tált szolgáltatásokat, segítség nélkül maradunk. Olyan-
kor megint a zsebünkbe kell nyúlnunk, a magánszféra
által felkínált lehetőségeket felkutatnunk, a problé-
máinkat a saját lehetőségeink szerint orvosolnunk.
Ugyanúgy fizetnünk kell a különféle adónemeket és
díjakat az ivóvízre és az üzemanyagra, a bankbetétre
és az ingatlanra, a sírkezelésre és a hamvasztásra, a vil-
lanyoszlopra és az akasztófára, de ennek fejében sem
kapunk olyan mértékű juttatást, mint amilyen elvár-
ható volna. Persze a „játékszervezők” mindvégig jó
anyagi körülmények között maradnak. Számunkra vi-
szont nem jut más választási lehetőség, tehetetlenül
állunk a minket rabul ejtő egyeduralmi rendszerekkel
szemben. A demokrácia alapszabálya pedig előírja,
hogy ebben a „karitászban” kell maradnunk életfogy-
tiglan.

Egy másik visszatérő alkalom a „piramisjáték” to-
vábbéltetésére a választási kampány. A politikusok
ilyenkor azokat a szólamokat ismételgetik, amelyeket
a célközönségük hallani szeretne. Feledtetniük kell a
négy évvel korábban tett, be nem váltott ígéreteiket.
Álkonfliktusokat kell generálniuk, szép jövőt vizionál-
niuk, és egy-két koncot a tömegbe vetniük. Nagyjából
ezek a túlélésük alapfeltételei. Bár sokan nem szavaz-
nának egyetlen jelöltre sem, a választásokat mégis
megtartják, a régi-új nyerteseket pedig vezető funkci-
ókhoz juttatják. A „karitász” vígan megy tovább. 

Hogyan védekezhetünk ennek a piramisjátéknak a
káros hatásai ellen? Ha már úgyis részt kell vennünk
benne – még a Holdra sem lenne elegendő elmene-
külni előle – a lehető legkisebb anyagi és erkölcsi kár
elszenvedése, valamint a viszonylagos függetlensé-
günk megőrzése érdekében, optimizálnunk kellene
adózási terheinket és a párt(ok) iránti elkötelezettsé-
günket.
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Ferencz Zsombor

Marosszentgyörgyön a magyar szó használata az utcanévtáblákon, hirdető pannókon, közhivatalokban
egyaránt természetes. A nagyközségben a magyar kultúra művelése, ápolása is szinte napi tevékenység.
A helyi magyar közösségnek, amely a falunak hozzávetőlegesen 46%-át alkotja, több együttese és dalkara
van, itt működik a Kolping család, a Petky Dávid Cserkészcsapat, a Rákóczi Szövetség, van felnőtt néptánc-
együttes és sorolhatnánk. A római katolikus plébánia tanácstermében havonta történik esemény: fest-
mény-, fotótárlat, könyvbemutató, színdarab stb. A szentgyörgyi Soli Deo Gloria dalkar
Kárpát-medence-szerte ismert. Marosvásárhelyen is több alkalommal szerepeltek. Úgyszintén a felnőtt
néptánccsoport. Ennek egyik tagja, Bíró Nimród, a nemrég zárult Vásárhelyi Forgatag verbunk versenyén
is részt vett.  De ami talán a legörvendetesebb: Marosszentgyörgyön van utánpótlás. A marosszentgyörgyi
kisgyermekeket is bevonják a szülők, a pedagógusok, az elöljárók a magyar kultúraápoló tevékenységbe.
Három éve például székely-magyar néptáncoktatásban részesülnek a gyermekek, a helyi önkormányzat
segítségével. 

Hagyományápolás Maros megyében

Identitásőrzés néptáncoktatással

Inkább a kislányok 
szeretnek táncolni

A kisgyermekek néptáncra
való tanítása a kultúrotthonban
zajlik minden pénteken dél-
után. Az Opra Kinga tanítónő
osztályából például hét gyer-
mek látogatja a tanfolyamot.
Érdeklődésünkre a pedagógus
elmondta, hogy inkább a kislá-
nyoknak tetszik a néptánc, ők
többen járnak, és többen kitar-
tanak a tanfolyam végéig. A
szülők nagyon örülnek, hogy lé-
tezik ez a lehetőség. Sokat szá-
mít, hogy nem kell a magyar
néptáncot tanulni vágyóknak
bejárniuk Vásárhelyre. 

A néptáncoktatókat 
az önkormányzat fizeti

A gyermekek tanítását
Máthé Zsolt és Paniti Zsófia vál-
lalta el, akik a helyi felnőtt nép-
táncegyüttesnek már öt éve
tagjai. Zsófia kisgyermek korá-
tól táncol, testvérével, Zsolttal
együtt, mondhatni „vérükben
van a tánc” ezért vállalták szíve-
sen az oktatást. Tőle tudtuk
meg, hogy a kicsik táncra való
tanítása már három éve zajlik,
szeptemberben indul a negye-
dik év. Eleinte a szülők fizették
az oktatókat, de januártól a
helyi önkormányzat vállalta ezt
át. Harminc gyermekkel indult

a néptánccsoport, mára elérték
a több mint 70-es létszámot.
Három kisebb csoportba tago-
lódnak: I. csoport: Óvoda– nul-
ladik osztály, II: I–IV, III: V–VIII. 

„A foglalkozások során a
legkisebbek fél órát, a nagyob-
bak negyvenöt percnyit, a leg-
nagyobbak pedig egy órát
gyakorolnak – tájékoztatott Pa-
niti Zsófia. Az óvodások magyar
népi játékokat tanulnak, a na-
gyobbak legényest, leányost és
páros táncokat. Ezen kívül van
koreográfiánk, vannak betanult
fellépő táncaink. A tanfolya-
mon a gyermekek énekelnek,
és CD-ről megy a zene, de van

úgy, hogy fellépéseken élőze-
nekar kísér minket. Egy rövid
próba után a kis táncosaink az
élő kísérettel is ügyesen teljesí-
tenek. Mindig szeptemberben
kezdünk, és folyamatosan ké-
szülünk valamilyen fellépésre.
Karácsonyra általában már tu-
dogatunk valamit, de március
8-a alkalmával sokkal ügyeseb-
ben mutathatjuk be az anyu -
káknak az addig tanultakat.
Ezen kívül meghívnak minket a
Szent György napi esemé-
nyekre, szüreti bálba, öregek ta-
lálkozójára, és idén a Csejdi
Napokon is részt vettünk. Jövő-
ben is szeretnénk minél több

helyen fellépni, egyre több ren-
dezvényen részt venni. Újdon-
ság számunkra, hogy már
meghívást kaptunk a 2015-ös
Erdőcsinádi Gyöngykoszorú
Népzene- és Néptánctalálko-
zóra.”

Nehéz az identitás őrzése,
a magyar hagyományok
ápolása

A 2014-es Marosszentgyör-
gyi Napok egyik lélekemelő
mozzanata volt a kis székelyru-
hás táncosok felvonulása a kul-
túrotthon és a Szent György
szobor között. Sófalvi Sándor
Szabolcs Marosszentgyörgy pol-
gármestere örömmel emlékszik
vissza:

„A kultúrotthon és a szobor
közötti székelyruhás, rezesban-
dás felvonulásra az bátorított,
hogy községünkben közel 100
magyar gyermek jár rendszere-
sen néptáncot tanulni. Az okta-
tókat a szentgyörgyi
polgármesteri hivatal fizeti, a
szülőknek semmibe nem kerül
a gyermekek taníttatása. A
szükséges székelyruhák elké-
szíttetését pályázati pénzből si-
került megoldanunk. A város
közelében, egy multikulturális
közegben, nehéz az identitás
őrzése, a magyar hagyományok
ápolása, ezért éreztük fontos-
nak a néptánc oktatásának fi-
nanszírozását. Látva a
gyermekek lelkesedését, meg-

szerveztük a felvonulásukat és
fellépésüket is" – mondta el la-
punknak az elöljáró. 

Ha Marosszentgyörgyön si-
került megtalálni a forrást, meg-
teremteni a feltételeket a jövő
nemzedék ilyen jellegű tanítta-
tásának, egy kis odafigyeléssel

talán más községekben is meg-
valósítható lehetne. Mindene-
setre Szentgyörgy követendő
példa nemcsak a kétnyelvűség,
hanem a kisgyermekek székely-
magyar néptáncra való oktatá-
sának terén is.

Nemes Gyula
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Ifj. Csutor András sajtórefe-
renstől megtudtuk, hogy a tábor
főszervezői, Jancsó István, az
Olympicus Sport Klub alelnöke
és Simon András, a Marossárpa-
taki Újjászületés Egyesület el-
nöke a több mint negyven
személy részére helyet biztosító
tábor szervezésének már nyár
elején nekifogott, ám munkájuk
nem ért véget az induláskor,
ugyanis a tábor koordinálása, a
program szervezése az utolsó
napig része volt foglalkozásuk-
nak. A vezetők munkáját szor-
gos önkéntesek és külön
meghívottak könnyítették meg. 

Az egyhetes táborban 46
személy vett részt, és a korosz-
tály nem volt meghatározva,
csupán annyi, hogy kizárólag
mozgássérültek vehetnek részt,
mindenikük egy-egy felügyelő-
vel.

„A résztvevők a hét minden
napját áhítattal kezdték, amit a
meghívott lelkészek tartottak. A
visszajelzések alapján az em-
berek fontosnak tartják, hogy a
fizikai épülés mellet – amit a
lovas élményterápia biztosított
– lelki épülésben is részt vegye-
nek” – tudtuk meg. A szervezők
külön meg szeretnék köszönni a
lelki táplálékot, az áhítatokat
Gergelyfi György református lel-
kipásztornak és Kis Ottó baptista
misszionáriusnak. 

A lelki épülés mellet a fizikai
épülésre fektettek nagy hang-
súlyt a szervezők, emiatt pedig
köszönetet szeretnének mon-
dani a lovas vezetőknek, akik
alázatos és segítőkész munkájuk
mellett, lovaikkal biztosították a
táborban az élményterápia lét-
rejöttét (lovas vezetők: Ferenczi
Margit, Csíki Attila, Sándor Péter

és nem utolsó sorban Szász
Anna, aki Debrecenből érkezett). 

„A tábornak egy külön meg-
hívottja és egyben példaképe is
volt: dr. Hajdi László, aki Ma-
gyarországról, Vácrátótról érke-
zett a párjával, a Veló tanyáról.
László volt az a személy, aki szí-
nesebbé tette a programokat, és
jó tanácsokkal látta el a lovag-
lásban résztvevőket. Dr. Hajdi
Lászlóról tudni kell, hogy moz-
gássérültként nagy sikereket ért
el lóháton. Otthon egy lovasta-
nya vezetője, a jól ismert Veló
tanyáé. A tanyáján az élménylo-
vaglás mellet gyakorolni lehet a
lovas terápiát, amiből egy dara-
bot magával hozott a mi tábo-
runkba is. Bemutatott és átadott
a tábornak egy speciális hámot,
nyerget, ami megkönnyítette a
mozgássérültek lovaglását. Ezen
szerszám nagy segítséget és biz-
tonságot nyújtott nekik, ugyanis
egy deréköv és négy biztosító
bőr kötél óvta a lovaglót attól,
hogy leessen a ló hátáról. A jó

tanácsok mellet magára vállalta
a tábori filmklub vezetését, és
utolsó este az igazi tábori han-
gulat megteremtésére a nóta-
és énekest megnyitását” – tette
hozzá a tábor sajtóreferense.

A táborban résztvevők visz-
szajelzése alapján idén is jó, él-
ményben gazdag, lelkiekben

dús tábort zártak. A szervezők
ígérete szerint jövőre ismét
megszervezik a tábort, ha lehet-
séges sokkal nagyobb létszám-
mal, hiszen mindenkinek meg
kell adni az esélyt a fejlődésre,
amit akár lovas élményterápia
segítségével érhetnek el. 

P.P.
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Egy hete érkeztek haza a táborlakók a Szentegyházától 3 kilométerre levő, Erdély-szerte egyedülálló Hargita
keresztény tábor központból, ahol mozgássérültek számára szerveztek lovastábort. A központ egyedi le-
hetőségekkel van felruházva, ugyanis a helyiség megteremti a körülményeket a mozgássérültek számára
ahhoz, hogy akadálymentesen tudjanak közlekedni. 

MORGÓ

A skót példa 
Az elhúzódó, egyelőre megoldhatatlannak látszó ukrán

válság, valamint a skót és katalán függetlenedési kísérletek
új perspektívát nyithatnak, sőt kedvező hátszelet biztosíthat-
nak a székelyföldi autonómia-küzdelem számára is. Jól tudjuk,
az EU-ban nincsenek általánosan érvényes rendelkezések a
nemzeti kisebbségekre vonatkozóan, ennek ellenére ajánlatos
nyitott szemmel és elmével figyelni az eseményeket, mert a
helyzet rendkívül képlékeny, ebből következően gyökeresen
változhat. 

Az oroszok például, tapasztalván Kijev mereven elutasító
magatartását, most már nem a nyugati szomszéd szövetségi
állammá történő átalakítását követelik, amely szélesebb körű
autonómiát biztosítana a többségében orosz ajkú, dél-kelet
ukrajnai régióknak, hanem Putyin vasárnapi tévéinterjúja sze-
rint egy új állam létrehozásának szükségességén gondolkod-
nak. Ami, tekintve az ukrán államvezetés önpusztító
magatartását, úgy tűnik, kizárólag Moszkva akaratán múlik.
A Krím annektálásakor is kizárólag az orosz akarat számított,
amiként Koszovó függetlenedése esetében az Egyesült Álla-
moké. Mi ez, ha nem újabb bizonyítéka annak, hogy hasonló
helyzetekben mit sem számít a nemzetközi jog, annál inkább
a nagyhatalmi érdek. Az orosz-ukrán, az eurázsiai-euroatlanti
konfliktus kimenetelét is a pillanatnyi erőviszonyok határoz-
zák meg, azok pedig ez idő szerint egyértelműen az oroszok-
nak kedveznek.  

Alig néhány nap múlva, szeptember 18-án tartják a népsza-
vazást Skócia függetlenségéről. A november 9-re tervezett ka-
talóniai referendumról a spanyol kormány ugyan kimondta,
hogy törvénytelen, ezért szerintük nem tartható meg, de azért
várjuk ki a végét. Az európai önállósodási törekvések későbbi
alakulását illetően sok minden függ a skótok döntésétől, attól,
hogy a függetlenséget vagy a brit királysághoz való tartozást
választják-e? Amint az várható volt, London minden érvet bevet
az unió fenntartása érdekében, nem őrizkedve a fenyegetéstől
sem. Legutóbb a közkedvelt pénznem, a font használatának be-
tiltását helyezték kilátásba, ha az önálló Skócia mellett szavaz-
nak. Mindenesetre, ha el is vetik az önállóságot, a skót
autonómia marad, sőt akár további jogkörökkel is kiegészülhet. 

Milyen tanulságokkal, követendő mintákkal szolgálhat a
skót példa, valamint az említett események? Szögezzük le: a
nyugat-európai autonómiák a közép-kelet európai térségben,
esetünkben a Székelyföldön zajló eseményektől merőben el-
térő történelmi-társadalmi körülmények között jöttek létre.
Zömük elsősorban gazdasági okokból. Térségünkben más a
helyzet, az első világháborút követően felbomlott Osztrák-
Magyar Monarchia területén létrejött utódállamokban a nem-
zeti türelmetlenség, kizárólagosság dühöngött a kommunista
rendszerekben is, azok szenvedő felei pedig mindenütt a ki-
sebbségbe szorult magyar nemzeti közösségek voltak, s ma-
radtak a mai napig. 

A jelenlegi helyzetben az erdélyi magyarság politikai kép-
viseletének szerepét kisajátító RMDSZ nem kerülheti meg a
kérdéssel való szembenézést. Különösen azt nem, hogy a
román politikummal megismertesse a témát, s jelezze, eme
igényünkről soha, semmilyen körülmények között nem mon-
dunk le. A nagy kérdés: képes lesz-e, egyáltalán hajlandó lesz-
e erre? 

Szentgyörgyi László 

„Nincs korlátja annak, amit együtt tudtok csinálni, ha lovad a részeddé válik.” 

Keresztény lovastábor 
mozgássérülteknek 

Magyar iskolaigazgatókat neveztek ki Marosvásárhelyen

Két újabb marosvásárhe-
lyi oktatási intézménynek
van magyar vezetője. 

A Tudor Vladimirescu Gim-
náziumban Boczog Szabolcs
némettanárt, a Nicolae Băl-
cescu Gimnáziumban pedig
Kupán Edit korábbi aligazga-
tót nevezték ki igazgatónak, a

7-es számú Általános Iskolá-
ban pedig Dr. Tamási Zsolt he-
lyét Körtési Sándor vette át.

Il lés Ildikó főtanfel-
ügyelő-helyettes szerint a
magyar igazgatók kineve-
zése magától értetődő fo-
lyamat. „Nem kaptunk
semmi többletet, csupán
azt, amit megérdemel-

tünk” – állítja. 
Az általános iskolai ma-

gyar igazgatók számának nö-
vekedéséről már korábban is
említést tett a Maros Megyei
Tanfelügyelőség, és mivel
évek óta nem szerveznek ver-
senyvizsgát, a tanfelügyelő-
ség jelöli ki egy-egy évre az
iskolaigazgatókat. P.P.
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Vásárhelyt az iskolák városának is nevezték, még-
hozzá teljesen jogosan. A kilencszázas évek elején
huszonnyolc tanintézete volt a 20 ezer lakost
számláló Marosvásárhelynek.  A huszadik század
elején megindult építkezési hullám nyomán meg-
szaporodtak az iskolaépületek. Ekkor emelték
többek között a Műszaki Mérnöki Egyetemet is.  A
La Belle Époque kor szelleméről, továbbá az Oszt-
rák-Magyar Monarchia építészeti terveiről sokat
lehet tudni. Az is ismeretes, hogy a fent említet-
tek miként határozták meg a város életét. 
Ezen a héten erről az épületegyüttesről írunk a
Központ olvasóinak.

A La Belle Époque kor szelleme:

a vásárhelyi Műszaki Mérnöki Egyetem

Az egyetem két épülete
Az első számú épület – mely

az Apafi Mihály (mostani Nico-
lae Iorga) utca 1. szám alatt áll
– eredetileg az 1907-ben léte-
sített gróf Széchenyi István
Felső Kereskedelmi Iskola szá-
mára készült 1908 és 1912 kö-
zött, Radó Sándor mérnök
tervei szerint, szecessziós stílus-
ban. 

A munkálatok levezetése Vá-
radi Árpád nevéhez fűződik.
Dísztermének üvegablaka gróf
Széchenyi Istvánt ábrázolta –
ami az 1960-as években máig
ki nem derített okokból a tűz
martaléka lett, megsemmisítve
Rót Miksa neves alkotását. 

Az intézmény 
működésének kálváriája

A Marosvásárhelyi útika-
lauz című adatgyűjtés szerzői:
Fodor Sándor (S.) és Balás
Árpád tudni vélik, hogy a felső
kereskedelmi iskola 1911-ben
költözött be a saját épületébe,
de csak rövid időre, mert az
első világháború alatt ide tele-
pített hadikórház visszakény-
szerítette őket a Polgári
Főiskolába.

Az első világháború után,
1921-ben saját épületéből – a
jelenlegi Alexandru Papiu Ila-
rian Nemzeti Kollégiumból –
az 1908-ban alakult Magyar
Leánygimnáziumot, majd
1922-ben az 1912-ben alakult
Román Leánylíceumot helyez-
ték ide. 

A Magyar Leánylíceumot
huszonötben megszüntették,
és így az épületben negyvenig
csak a Román Leánylíceum
működött. 

1940. október tizennegye-
dikétől a Református Leánylí-
ceum, 1942. július elsejétől az
Állami Leánylíceum, majd
negyvennégytől az Unirea
román tannyelvű leánygimná-
zium otthona. Hatvankettőtől
felsőbb utasításra az épületet
a Pedagógiai Főiskola veszi át.

A márványtábla tanúsága
A második számú épület a

Bernády tér 7. szám alatt talál-
ható. Erről mindenekelőtt azt
kell tudni, hogy ezt is Radó Sán-
dor mérnök tervezte, ugyancsak
szecessziós stílusban, az 1872-
ben létrehozott Polgári Fiúis-
kola számára. 

Az épület 1906-ban készült
el Bustya Lajos és Veress László
építővállalkozók munkája nyo-
mán. Ezt igazolja az előcsarnok-
ban lévő márványtábla is. 

A fent már említett könyv
szerzői előtt az is ismeretes,
hogy 1906-tól az épületet a
polgári és a kereskedelmi iskola
használta. 1945-ben a kereske-
delmi iskola igazgatása alá ke-
rült, amely 1962-ben felsőbb
utasításra átköltözött a tisztvi-
selőtelepi új épületbe, és ezt a
régi épületet átadták a Pedagó-
giai Főiskolának. 

1984-től az Almérnöki Főis-
kola, majd 1990-től a Műszaki
Egyetem lesz az épület gazdája,
amely mérnöki, tudományos és
nyelvészeti karral, valamint
egyetemi kollégiummal műkö-
dik. 

Az oktatás nyelve román.
1996. október elsejétől felvette
a Petru Maior nevet, amire az
épület falán elhelyezett már-
ványtábla is emlékeztet…

Visszapillantó,  avagy az
art nouveau stílus hódítása

A XIX. század végén és XX.
század elején építészeti szem-
pontból az egységességre való
törekvés jellemezte az Osztrák-
Magyar Monarchiát. Hasonló
folyamat ment végbe a hétszá-
zas években is. Akkor az ellen-
reformáció stílusa, a barokk
terjedt el, ezúttal pedig az art
nouveau, avagy a szecesszió hó-
dított – ahogyan azt az osztrá-
kok nevezték. 

Dacolva az iparosodással, a
sablonokkal, a szegénységgel,
ez az irányzat tulajdonképpen a
századvég és a következő szá-

zad elejének emberére jellemző
optimizmust próbálta meg ki-
fejezni.

A honfoglalásnak 
és a magyarok ezer éves
ittlétének megpecsételése

Belle Époque-nak, azaz
aranykorszaknak, vagy hosszú
századnak is nevezték ezt az
időszakot. Sokak szerint, a XIX.
század tulajdonképpen 1914-ig
tartott. Az első világháború ki-
törésének éve aztán megtörte
ezt a folyamatot, egy ideges,
bolond világot teremtve.

De térjünk vissza az Osztrák-
Magyar Monarchia építkezési
tervére, e tekintetben ugyanis
feltétlenül meg kell említeni
azt, amit A város meséi című
könyv szerzője is tud: a biroda-
lom keleti részén, ami Budapest
közigazgatása alatt állt, az épí-
tészeti egységességen kívül egy
másik törekvés is érvényesült,
vagyis a honfoglalásnak és a
magyarok ezer éves ittlétének
megpecsételése jegyében min-
den városban támogatták a
köz épületek, főleg a tanintéze-
tek építését. Ez alól természete-
sen Marosvásárhely sem volt
kivétel. 

A páratlan 
építkezési hullám

A fent leírtakból az is követ-
keztethető, hogy a XX. század
elején annyi mindent építettek
Marosvásárhelyen, mint soha
máskor. 

Máskülönben a rendelkezé-
sünkre bocsátott dokumentu-
mokból sem derül ki az, hogy a
város történetében még lett

volna példa ehhez fogható épít-
kezési hullám.

De tudni kell azt is, hogy
ebben az időszakban emelték
Vásárhely emblematikus épüle-
tét, a városházát – a jelenlegi
közigazgatási palotát – és a
Kultúrpalotát, valamint számos
iskolát, köztük a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Főgimná-
ziumot, a Sancta Maria
Intézetet (mai Művészeti Lí-
ceum), a Református Kollégiu-
mot, az Alexandru Papiu Ilarian
Főgimnáziumot, illetve a posta-
épületet és nem utolsó sorban
a Természettudományi Múzeu-
mot. Mindenképpen fantaszti-
kus terv volt ez.

Az épület Széchenyi István
nevét viselte

A fent leírt időszakban kez-
dődtek el a volt Műszaki Mér-
nöki Egyetem két központi
épületének a munkálatai is. 

Ezek közül az egyiket, a mai
Papiu utca felőlit tehát a Polgári
Fiúiskolának szánták, és erede-
tileg oda tervezték, ahol jelen-
leg az Alexandru Papiu Ilarian
Főgimnázium áll. 

Végül meggondolták magu-
kat az illetékesek, s ott húzták
fel az épületet, ahol jelenleg is
látható, és ahol egy kisebb tér
nyílt előtte. 

Amint azt már említettük,
az L alakú épület a szecesszió
jegyeit viseli, az ablakokon, a
főbejáraton a belső térben és a
lépcsőkön is ennek a stílusnak a
jellemzőit lehet felfedezni.

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által rendelkezésünkre bocsá-

tott dokumentumokból még az
is kiderül, hogy ugyanebben az
időszakban kezdődtek el a
másik, vagyis a második épület
munkálatai is. 

A meglévő dokumentumok
rávilágítanak arra is, hogy ezt az
ingatlant felsőkereskedelmi is-
kolának szánták, és a nagy ma-
gyar polihisztornak, Széchenyi
Istvánnak a nevét viselte. 

Megemlítendő még, hogy

1910 és 1912 között épült, szin-
tén szecessziós stílusban. Figye-
lemre méltók az épület
kovácsoltvas lépcsői és festett
üvegablakai. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet:
Madaras Józsefnek.
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Több mint 350.000 lej 
művelődési projektekre!

Több mint 350.000 lejt hagytak jóvá a
helyi tanácsosok a város költségvetéséből
az idén sorra kerülő kulturális projektek
finanszírozására. A terveket az érvényben
levő előírások értelmében először a szak-
bizottságok véleményezték.

„Nemrég egy művelődési lapnak adott interjúmban mond-
tam, hogy alaposan és figyelmesen szemlélve, Marosvásárhely
azonnal elárulja sajátos különbségét, a multikulturalitás pe-
csétjét, egyedi, összetéveszthetetlen stílusát, kulturális sokszí-
nűségét, szellemi gazdagságát. Ez egy olyan valóság, amiből
hasznot kell húznunk, de ugyanakkor arra kötelez, hogy tisz-
teljük és támogassuk az értéket. Az érték támogatásával a vá-
sárhelyiekkel szembeni tiszteletünket bizonyítjuk. Művelődési
téren, Marosvásárhely akkor tud fejlődni, amikor különböző
események és rendezvények zajlanak, a közigazgatás szerepe
a feltételek biztosítása, hogy a város befogadhassa és teljes
energiájával nyújthassa mindenkinek az alkotó pezsgésnek ked-
vező légkört, hogy a kulturális cselekmények nyugalomban és
nagy kifejezőerővel zajlodhassanak, s az értékek egy termékeny
területen bontakozhassanak ki. Lelkiismeretesen töltjük be a
művelődési élet és a helyi közösség közötti összekötő szerepün-
ket. Ezért a város nemkormányzati szervezetei, alapítványai,
művelődési intézményei és tanintézetei művelődési program-
jainak és projektjeinek vissza nem térítendő finanszírozással
való támogatása a polgármesteri hivatal tevékenységének fon-
tos komponense”, mondta dr. Dorin Florea polgármester.

A vissza nem térítendő finanszírozás megszerzésének cél-
jával szervezett verseny keretében támogatásra jogosult pro-
jektek tartalmára vonatkozólag, Claudiu Maior alpolgármester
a következőket nyilatkozta:

„Több mint harminc művelődési projektról van szó, ame-
lyeket az elbíráló bizottságbeli kollégákkal közösen figyelmesen
elemeztünk és értékeltünk. Lenyűgözött a javasolt területek és
tematikák sokszínűsége: tudományos konferenciák, a törvény-
kezés, történelem, irodalom tematikájában szervezett viták, di-
ákrendezvények, interkulturális párbeszédek különböző
témákban, kortárs művészeti körök gyerekeknek, kézműves al-
kotások kiállítása, nemzetközi folklórfesztiválokon való részvé-
tel, vallásos jellegű események és sok más. Mondhatom, hogy
évről évre mind a román, mind a magyar nyelvű események
palettája egyre árnyaltabb, lefedve a helyi szellemi élet terüle-
teinek nagy hányadát, az események közül több is nyitottságot
mutatva az egyetemesség felé”.

Az év végéig lebonyolításra kerülő kulturális projektek so-
rából megemlítjük: Örmény kulturális napok Marosvásárhelyen,
A levéltárak és a tudományos kutatás című konferencia, Az ope-
rett napja, K’ARTE kortárs film, XXII. Alternative Rövidfilmfesz-
tivál, Idős személyek nemzetközi napja stb.

Megjegyezzük, hogy az események programját, a szer-
vezőkre, a helyszínre és időpontra vonatkozó részleteket a saj-
tóban közöljük.

A polgármesteri hivatal sajtóirodája

HETI HETES
A hét blablája. „Az utóbbi

periódusban olyan nemzetközi
kihívások jelentek meg, nem
csak Európában, de az iraki és a
szíriai események hatására a
közel-keleti országokban is,
amelyek az emberiség számára
azt bizonyítják be, hogy sajnos
hiába léteznek nemzetközi
egyezmények, ENSZ-határoza-
tok, egyes országok önkénye-
sen viselkednek, és olyan
konfliktusos övezetek jönnek
létre szerte a világon, amelyek
arra kényszerítik a nemzetközi
szervezeteket, hogy újragon-
dolják stratégiájukat. A követ-
kező hetekben, hónapokban a
világ országai azt kell elérjék,
hogy a kialakult konfliktusok
politikai úton rendeződjenek,
különben megkérdőjeleződik az
a jogrend, amelyet a nemzet-
közi szervezetek hosszú éveken
át építettek fel” – mondta a
minap Nicolae Ceausescu elv-
társ… helyett Borbély László
politikai alelnök úr, a román
diplomácia éves találkozóján
Bukarestben.

A hét zászlaja. Szomba-
ton, szeptember 6-án Kolozsvár
főterén egy 150 méteres román
zászlót fognak kifeszíteni, egy
nacionalista szervezet kezde-
ményezésére. Az esemény ré-
szét képezi a Trikolór Hónapjai
nevű kezdeményezésnek,
amelynek megszervezése a Ma-
rosfőn 12. alkalommal megtar-
tott szabadegyetemen merült
fel; a Trikolór hónapjai ese-
ménysorozat augusztus 12. és
október 12. között zajlik.

A zászló összesen 1350 mé-
ternyi anyagból készült; erede-
tileg 300 méter hosszú, de
kettévágták. Miután több tele-

pülésen is körbehordozzák, Chi-
sinăuban a két félzászlót ismét
összevarrják. Az egyik vokálpat-
rióta szervező elmondta: a
kampány októberben, Buka-
restben ér véget, ahol reményei
szerint ezrek támogatják majd
a két ország egyesülését.

Romániának már csak az hi-
ányozna, plusz Elena Udrea pré-
sédinté!

A hét ünneplői. Nem tor-
tával, hanem puliszkával ünne-
pelte a Román Televízió Magyar
Adása elindulásának 45. évfor-
dulóját. A bukaresti szerkesztő-
ség két napra kitelepedett a
Hargita megyei Hidegségbe, a
IX. Csángó Túrós Puliszka Fesz-
tiválra, hogy a riporterek, ope-
ratőrök, vágók, gyártásvezetők
a nézőkkel közösen tekintsék
meg a több mint négy évtized
legjobb, Gyimesben forgatott
pillanatait.

A Román Televízió 1969. no-
vember 23-án sugárzott  elő-
ször magyar nyelvű műsort. A
45 éves fennállást a szerkesztő-
ség egész évre kiterjedő rendez-
vénysorozattal ünnepli meg. 

„Termésünk legjavát mutat-
juk be Hidegségben, sőt, felke-
restük és idehívtuk azokat, akik
a felvételeken annak idején sze-
repeltek, hiszen a tapasztala-
tunk azt mutatja, hogy az
emberek nagy szeretettel fo-
gadják a múltat, mintha mos-
tanában felértékelődött volna”
– mondta Mosoni Emőke fő-
szerkesztő.

Szép gondolat, csak kissé
szomorú.

A hét jósa. A sok coco
jumbo presidentjelölt közül az
egyik legütődöttebb, Dan Dia-
conescu azt vizionálta a Roma-
nia TV-ben, hogy nyilván ő nyeri
az elnökválasztást, hiszen ő az
egyetlen jelölt, akinek –escura
végződik a neve, és Romániá-
nak az elmúlt ötven évben kizá-
rólag –escu névvégű elnökei
voltak.

No, lássuk csak: Ceausescu,
Iliescu, Iliescu, Constantinescu,
Iliescu, Basescu, Basescu. Tény-
leg!

A hét vonata. Évente öt-
ször kel útra Budapestről Tehe-
ránba az Európát és a
Közel-Keletet összekötő luxus-
vonat, amely Románián is átha-
lad majd, Segesvár és Brassó
érintésével. Az ősszel induló
cuccosvonathoz a MÁV Nosztal-
gia Kft. biztosítja a muzeális ko-
csikból álló szerelvényt és a
személyzetet is. A jegyárak 10
és 23 ezer euró(!) között mo-
zognak, az ötcsillagos utazás
magába foglalja a teljes ellá-
tást, valamint szeszes italok fo-
gyasztását is – de csak Iránig! 

A luxusutazás két hétig tart;
a muzeális járat 13 kocsiból áll,
köztük bár- és étkezőkocsiból is,
és hetven utast szállíthat egy-
szerre, akik a magyar vendéglá-
tást élvezhetik, hiszen a
felszolgálók magyarok lesznek. 

Az októberi indulásra már
mind a hetven jegy elkelt. A ro-
hadt életbe!

A hét tragédiája. Az orosz
űrhivatal megerősítette, hogy
elpusztultak azok a gekkók,
amelyeket a súlytalanságbéli
szexuális magatartás tanulmá-

nyozása céljából küldtek fel az
űrbe.

Négy nőstény és egy hím
gekkóból (nem is volt rossz
dolga utóbbinak) állt az a hül-
lőcsapat, amelyiket a ruszkik
azért toltak fel, hogy tanulmá-
nyozhassák, miként hat a zé-
rógravitációs környezet az
állatok szexuális szokásaira. Bár
a hüllők halálának okáról egye-
lőre korai lenne bármit is mon-
dani, az előzetes információk
szerint megfagyhattak.

Pusztulásukat hétfőn vették
észre, miután az őket szállító
Photon-M műhold a tervek sze-
rinti időben visszatért a Földre;
a szatellittel júliusban megsza-
kadt a kapcsolat, amit pár nap-
pal később sikerült
helyreállítani, de valószínűsítik,
hogy a gekkók létfenntartó
rendszere is leállhatott.

A gekkókkal való kísérlet
egy nagyobb program része
(volt). A 2007 óta tartó projekt-
ben futóegeret, gőtét, pókot,
pillangót és kígyót is küldtek
már az űrbe, és az állatok eddig
mindig túlélték a kalandot. 

A hét rosszcsontja. Har-
minc méter magasan csüngött
biztosítókötél nélkül az az ipari
alpinista, akinek egy tízéves kis-
fiú elvágta a kötelét Kínában. A
kiscsávó megelégelte, hogy
nem tud nyugodtan rajzfilmet
nézni az állandó zaj miatt, amit
a dolgozók okoztak, ezért kiha-
jolt a nyolcadik emeleti abla-
kon, és egy konyhakéssel
szépen elnyeste egyikük köte-
lét. 

A férfi 40 percen keresztül
kapaszkodott nyolc emelet ma-
gasan, amíg a kollégája a tűzol-
tók segítségét kérte, végül
sikeresen megmentették. A
rosszaság apja kárpótlásként új
biztosítókötelet vesz az alpinis-
tának. 

Talán egy életbiztosítást
sem ártana.

Molnár Tibor



Ambrus Lajos és Ballai
Sándor készségesen és büsz-
kén nyilatkoztak a Központ-
nak.

Ambrus Lajos: 
– Optimistán és határozot-

tan, ugyanakkor elszántan ké-
szültünk fel erre a veterán bir-
kózó világbajnokságra
Sanyival, hiszen nem kirán-
dulni akartunk Szerbiában.
Erős ellenfelekkel volt dol-
gunk, de sikerült legyőznünk
őket, így mindketten újabb
veterán világbajnoki címet
szereztünk Romániának, a
marosvásárhelyi birkózóélet-
nek, amely mindennél fonto-
sabb.

Ha majd idővel sikerül még
kijutnunk egy hasonló világ-
hírű megmérettetésre, remél-
jük, hogy újra diadalmaskod-
hatunk, mint ahogy most
tettük! – mondta az elszánt
és önbizalommal teli, 68 éves
nyárádszentmártoni illető-
ségű Ambrus Lajos. 

Ambrus felkészüléséről azt
kell, tudni, hogy otthon so-
kat súlyoz, hetente mintegy
7 tonnát emel ötkilós sú-
lyokkal. A veterán versenye-
ken a fizikai adottságait
próbálja kihasználni, ezért
fontos a fizikai felkészítő,
hisz akárcsak Ballai Sándor-
nak, itthon neki sincs ha-
sonló súlyú edzőpartnere.
Emellett esténként amint
teheti, szalad a Víkendtelep
körül, a kíváncsiskodók nem
kis csodálkozására. 

Ballai Sándor:
– Nagyon nehéz volt az

idei világbajnokság, talán ed-
dig a legnehezebb. Három
meccsem volt, az elsőben a ta-
valyi világbajnokot, a dél-af-
rikai Reichel Jurie-t vertem
meg a B-csoportból, aki most
lépett az én korcsoportomba,
vagyis a C-be. A második ta-
lálkozón a tavalyi ezüstérmes
(B-csoport, 40-45 év) bolgár
Markov Marcho ellen diadal-
maskodtam, ő is most jött át
a C, azaz 46-50-évesek kor-

csoportjába, végül a harmadik
találkozón az iráni Jirsararei
Bazark ellen is győztem, aki
hatszoros világbajnok volt a
97 kg-os kategóriában, és ő
most jött fel a C-kategóriába. 

Ez a negyedik veterán vi-
lágbajnoki címem, de emel-
lett már ötször voltam máso-
dik helyezett is – mondta
Ballai Sándor.

Ambrus Lajossal nyerni
mentünk Szerbiába, de nem
gondoltam volna, hogy ilyen
nehéz lesz. A döntő amúgy is
mindig nehéz, de a többi
meccsem sem volt könnyű,
habár simán megnyertem
azokat is.

Minden ellenfelem jól fel
volt készülve, öt évvel is fia-
talabbak voltak, ami nagyon
sokat számított – mesélte
Ballai. 

Ambrus Lajos a 66-70 éves
kategóriában az első meccsen
a tavalyi világbajnokot, az ör-
mény Todoria Avtandilt verte
meg, aztán a magyar Wágner
Mihály ellen diadalmaskodott,
majd a harmadik találkozón a
hazai Zatezalo Savót is két-
vállra fektette, sőt senki sem
szerzett ellene pontot. Amb-
rusnak ez a második veterán
világbajnoki címe a 2012-ben
Budaörsön megszerzett első
hely után.

Arra a kérdésre, hogy mi
lesz majd 2015-ben, a maros-
vásárhelyi birkózósport törté-
netének egyik legfényesebb
csillaga, Ballai Sándor a kö-
vetkezőképpen válaszolt:

– Nem tudom, hogy jövő-
ben is részt veszünk-e a világ-
hírű megmérettetésen, ez
majd elválik idővel. 

Egyelőre nekem elég volt,
hiszen ez mindig így van,
hogy egy vb után fáradtak va-
gyunk, mindenünk fáj, kime-
rültnek érezzük magunkat, de
örvendünk, hogy kellőképpen
fel tudtunk készülni és nem
vallottunk szégyent – mondta
az impozáns méretű, kispor-
tolt testalkatú 130 kilós Ballai
Sándor, aki már puszta meg-
jelenésével tiszteletet követel
embertársaitól. 
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A vásárhelyi birkózóélet két ikonja, a négyszeres veterán világbajnoki címet elnyerő, emellett öt
második hellyel is büszkélkedő Ballai Sándor és a kétszeres veterán világbajnok Ambrus Lajos a
minap tért haza Belgrádból, ahol újra taroltak. Ezzel beteljesült a 68 éves Ambrus vágya, aki két
évvel korábban, a Budaörsön megtartott veterán világbajnokság után a Központnak azt nyilatkozta,
hogy reméli, a soron következő veterán világbajnokságon is jól elverik a sok „vén trottyot”. A tavaly
nem vettek részt a megmérettetésen, de az idén pótolták a tavalyi mulasztást. Ambrus Lajos a 130
kg-os G-kategória 66-70 éves korcsoportjában, míg Ballai Sándor a szintén 130 kg-os súlycsoport C-
kategóriájának a 46-50 évesek korcsoportjában szerepelt kiválóan. Mellettük a pitesti-i Szabó Attila
és a székelyudvarhelyi születésű Üveges Béla is jelen volt a szerbiai világbajnokságon. 

Labdarúgás 1. Liga
Egy hajszállal jobbak voltunk 
ASA-FC Botosani 2-1 (1-0)

A Brassó elleni vereség után a vásárhelyiek javítottak, har-
madik hazai mérkőzésükön legyőzték a moldovai FC Botoşani
csapatát az 1. liga 6. fordulójának vasárnapi találkozóján.

Az egyenlő erők küzdelmén a vendégek több alkalommal
is mezőnyfölényt harcoltak ki, de ezt nem tudták előnyre vál-
tani. 

A találkozó legjobbja a hazaiak szenegáli csapatkapitánya,
a 36 éves Ousmane N’Doye volt, aki két alkalommal is a hálóba
talált.

A moldovai együttes színeiben pályára lépett a sáromberki
születésű 24 éves Fülöp István is. A találkozó után az FC
Botoșani kiváló középpályása, (aki két hete nősült Gernyesze-
gen) készségesen mondta el véleményét a találkozóról:

– Jó csapattal álltunk szemben, de látszik, még nincsenek
kellőképpen összeszokva. Véleményem szerint ma nem kellett
volna kikapjunk, hiszen jobban játsztunk, mint a marosvásár-
helyi csapat, így a pontosztozás igazságosabb lett volna. Bosz-
szantó, hogy elvesztettük mind a három pontot, de ilyen a
foci. A következő fordulóban Botoșaniban, azaz hazai pályán
játszunk a Dinamo ellen, ahol nyernünk kell – mondta Fülöp
István. 

Arra a kérdésre, hogy játszana-e az ASA-nál, ha megke-
resnék, a Szászrégeni Avântul egykori játékosa megjegyezte:

– Egyelőre az FC Botoșani játékosa vagyok, velük van ér-
vényes szerződésem, viszont nem tudhatom előre, hogy mi
lesz majd idővel. Azt majd a kellő időben megfontolnám...

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Fülöp István / www.lpf.ro

„Sikerült újra jól elvernünk a sok vén trottyot!”

Milyen eredményekkel
büszkélkednek a veterán
világbajnokaink?

Ballai Sándor
Először kötöttfogással kezdte,

majd 1977-ben tért át a szabad-
fogásra a Mureșul klub színeiben,
de korábban röplabdázott, vízi-
labdázott és kajakozott is.

1983-ban a Bukaresti Steaua-
nál is versenyzett.

1984-ben és 1985-ben bronz -
érmet szerzett Lodzban (Lengyel-
ország), illetve Bolognában
(Olaszország) az Ifjúsági Európa-
bajnokságon.

1989-ben felhagyott az aktív
sportolással –1991 óta az üzleti
életben is tevékenykedik–, majd
1996-tól kezdve újra birkózni kez-
dett. 

Többszörös országos bajnok,
érmeket szerzett Balkán bajnok-
ságokon, sportpályafutása alatt
több mint 40 nemzetközi tornán
került ki győztesen, több mint
2000 mérkőzésen diadalmasko-
dott, ahol megközelítőleg 100 ér-
met szerzett, amelyből mintegy
80 aranyat. 

Ő az egyetlen hazai birkózó,
aki megnyerte Havannában
(1986) a Barátság-tornát, ahol
többek közt részt vettek a legjobb
szovjet sportolók is. 

Négyszeres veterán világbaj-
nok (2003 Budapest, 2006 Riga,
2012 Budaörs és 2014 Belgrád),
és öt alkalommal második (2004
Prága, 2005 Teherán, 2007 Isz-
tambul, 2008 Perm és 2011 Ti-
rana).

Sportmesteri, majd I. fokozatú
Sportérdemrenddel is volt kitün-
tetve.

Fontos és ismert edzői voltak
karriere során, akikkel együtt dol-
gozott: Simon László, Voicu Ste-
fănescu, Kósa Árpád, Bakó György
és Ambrus Lajos. 

Ambrus Lajos
Hétszeres országos bajnok, öt-

szörös országos második és négy-
szeres bronzérmes a felnőtt kate-
góriában, emellett ötszörös Balkán
bajnok (1965 Bulgária, 1966 Bul-
gária, 1967 Románia, 1968 Török-
ország, 1969 Görögország).

1970-ben az edmontoni (Ka-
nada) felnőtt birkózó világbaj-
nokságon 6. lett, majd 1971-ben
Szófiában ezüstérmes volt, míg
1972-ben a Müncheni Nyári
Olimpiai Játékokon 7. helyet szer-
zett.

2012-ben Budaörsön és
2014-ben Belgrádban veterán vi-
lágbajnok lett, emellett még há-
rom ezüst és két bronzérmet és
egy előkelő 5. helyet is szerzett
az évek során.

Ballai Sándor 

Ambrus Lajos
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A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nem tíz szekér árvalányhajat, hanem tíz szekér árva leányt kértünk!


