
Humor

Heti Hetes

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

Minden fogathajtó 
verseny ünnep 

A helyi Krigel Sport Klub versenyzőjével, vezetőjével a
szombati Román Fogathajtó Bajnokság Marosvásárhe-
lyen megtartott döntője során, a maratonhajtás előtt
beszélgettem a fogathajtásról mint sportágról, az eddigi
eredményeiről és a hajtó-lovas közötti kapcsolatról. 

Társadalom
Van is, nincs is
„Az RMDSZ autonómia-statútum
tervezete olyan, mint Columbo
felesége”

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke támoga-
tásáról biztosította Szilágyi Zsoltot, az EMNP államelnök-
jelöltjét. Szerdai sajtótájékoztatójukon elmondták: egy
táborban harcolnak régóta, amelynek végső megvalósí-
tandó célkitűzése a népakaratnak örvendő autonómia.

>>> 3. oldal

MORGÓ 

Ki kit vetkőztetett pőrére? 

Egyetértek, hogy jobb, ha ki-ki a maga portá-
ján seper, merthogy bőven van mit. Ennek el-
lenére mindig kíváncsian olvasom, hallgatom,
amikor román politikus, sajtós vagy más közé-
leti személyiség a magyar politikáról, politiku-
sokról, úgy általában a magyarokról fejti ki
véleményét. Ilyenkor azt remélem, hátha va-
lami újat, általam ismeretlent fedezek fel, ami
eddig – az eltérő szemszögből következően –
elkerülte a figyelmemet, s ami módosítja, ár-
nyalja véleményemet. 

>>>4. oldal

Vélemény 

Ébresztő

A kormány oldalán álló politikusok célja egyér-
telmű: rózsaszínű képet alkotni a saját nevükkel
is fémjelzett Ponta-kabinetről. Ebben a helyzet-
ben nagy szükség volna olyan ellenzéki gazda-
sági és kisebbségpolitikai szakértői csoportokra,
amelyek arról tájékoztatnak, hogy milyen gya-
korlati haszonnal járt a magyar szavazatok bu-
karesti beolvasztása. Nagyon szép
kimutatásokat lehet készíteni arról, hogy meny-
nyit fektetett be a kormány a Székelyföldön és
a magyar többségű településeken, de ha ezeket
az adatokat összehasonlítjuk az ország többi ré-
szén megvalósuló beruházásokkal, akkor a szá-
mok már előjelet is válthatnak. Hasonló a
helyzet, ha azt vizsgáljuk, milyen mértékben
tudtunk élni kiharcolt jogainkkal, illetve meny-
nyire tudtuk élvezni a visszaszerzett javainkat.
Egy-egy ilyen elemzés a „sikeres” kormányzati
szerepvállalást kudarccá faraghatja.
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A vásárhelyiek szeretik
a régi autókat

Manapság modernebbnél modernebb autók száguldoznak a mi utainkon is. Az ember, ha valami
egészen újat lát közöttük, hosszan megbámulja. Ezeknél azonban talán még látványosabb egy régi
autó felbukkanása, lassú pöfékelése. A fiatalokban csodálatot, az idősebbekben nosztalgiát ébreszt
az ilyenek feltűnése. Egy darab „oldtimer" is tekintetvonzó, de ha több gyűl össze egy helyre, az
valóságos csemege a szemnek. László Róbert már gyermekkora óta rajongója a veterán autóknak,
ő a megalapítója a marosvásárhelyi Classic Car Clubnak. László Róbertet a klub megalakulásáról,
tevékenységéről, rendezvényeiről kérdeztük.

Beszélgetés László Róberttel, a Classic Car Club alapítójával 



Az ördög próbája
Szeptember 18-án, csütör-

tökön 19.30-tól Az ördög pró-
bája című produkció látható a
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Kistermében.

Családkonferencia 
Marosvásárhelyen

Élet, házasság, szentség
Márton Áron gondolataival –
ebben a témakörben szervez-
nek szeptember 26–28-a kö-
zött tizenkettedik alkalommal
családkonferenciát a marosvá-
sárhelyi Deus Providebit Ház-
ban. A konferencián elsősorban
Márton Áron személyiségével
foglalkoznak majd. Szó lesz írá-
sairól, ezek aktuális üzenetéről
házastársaknak, családoknak,
életük minőségének javításá-
ért. Szeptember 28-án imana-
pot tartanak.

Szerdán nyitott 
a fedett uszoda

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal az érdekeltek
tudomására hozza, hogy szep-
tember 17-én, szerdán megnyi-
tották a Birau Mircea fedett
uszodát. Az érdeklődők másfél

órás időszakokra vehetik
igénybe a sportlétesítményt. A
gyerekek 6–13.30, a felnőttek
14–21.30 óra között használ-
hatják a medencét, illetve 8 és
21.30 óra között lehet igénybe
venni a gőzfürdőt, a szaunát és
a jacuzzit. A belépti díjak nem
változtak.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Szeptember 18-án, csütör-
tökön este 7 órától rendkívüli
szimfonikus hangversenyre
kerül sor a Romániai Japán
Nagykövetség, a Kumamoto
Románia Egyesület, illetve a
Marosvásárhelyi Művészeti Lí-
ceum együttműködésével a
Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel: Shinya Ozaki, fellép-
nek: Mihai Vaida (fuvola),
László Zsombor Márk (trom-
bita), Chiyo Hagiwara (zon-
gora). Műsoron: Mozart,
Arutiunian, Bach, Grieg művei.

Jótékonysági 
orgonahangverseny

Szeptember 20-án, szomba-

ton 18.30-tól a marosvásárhelyi
református Vártemplomban jó-
tékonysági orgonahangver-
senyt tart Horváth Zoltán
kolozsvári orgonaművész. El-
hangzanak: H. Scheidemann, D.
Buxtehude, Niels Gade, Willem
van Twillert, Nicolaus Bruhns, J.
S. Bach, Ruzitska György és Gár-
donyi Zoltán művei. Az adomá-
nyokat a barokk orgona hiányzó
pedálsípsorának beépítésére
fordítják.

Kerekes József kiállítása
Megnyílt Kerekes József

nagyváradi festőművész akva-
rellkiállítása a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János-termében. A
tárlat október 4-éig látogat-
ható.

Festmények 
a Deisis kiállítóteremben

A Kultúrpalota Deisis termé-
ben megnyílt Pedro Grama fes-
tőművész kiállítása, amely
szeptember 30-ig látogatható.
A kiállított képek hetente cseré-
lődnek.

Közös tárlat a 
Deus Providebit Házban

Marton Erzsébet Talpalatnyi
föld és Marton M. Ágota Párban
című kiállítása látogatható a
marosvásárhelyi Deus Provide-
bit Tanulmányi Házban. Marton
Erzsébet préseltvirág-techniká-
val készült alkotásait, Marton
M. Ágota festményeit állította
ki. A közös tárlatot október el-
sejéig lehet megtekinteni a hét
minden napján.

MŰVÉSZETI LÉT XVII.
Szeptember 14-én a Rákos-

hegyi B.L. Teremben és szabad-
téri környezetében nyílt meg a
XVI. Szobor és szobrászrajz va-
lamint a IX Szabadtéri kiállítás.
A tárlatok, melyeket Benedek
József szobrászművész rende-
zett és Dr. Beke László művé-
szettörténész nyitott meg,
október 12-ig látogathatóak.   

Hőlégballon-fesztivál 
Vármezőben

Idén szeptember 26-28. kö-
zött IX. alkalommal szervezik
meg Vármezőn a hőlégballon-
fesztivált. Az országszerte is-
mert eseményre hazai és
külföldi csapatok jelentkezését
várják. Érdeklődni a 
paradabaloanelor.ro honlapon
lehet, a jelentkezési szándékot
a  vandorfogado@yahoo.com e-
mail címen is jelezhetik.

Előadás a magnapress
módszerről

Minden hétfőn 17 órától az
egészséggel kapcsolatos elő-
adást tartanak a marosvásárhe-
lyi Deus Providebit Tanulmányi
Ház Szent Erzsébet-termében.
Az érdeklődők a magnapress
módszer alkalmazását ismerhe-
tik meg.

Kirándulás nyugdíjasoknak
A nyugdíjasok egyesülete

történelmi témájú kirándulást
szervez október 3- 5-én Buda-
pestre és a Dunakanyar festői
szépségű településére, Viseg-
rádra. Az érdeklődők hétfőtől
péntekig 10- 13 óra között irat-
kozhatnak fel az egyesület Bo-
lyai tér 36. szám alatti
székházában.
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Szeptember 18. Diána, József, Richárd
Szeptember 19. Vilhelmina, Tódor, Emília
Szeptember 20. Friderika, Fülöp, Zsuzsanna
Szeptember 21. Máté, Mirella, Ildikó, Jónás
Szeptember 22. Móric, Ottó, Tamás, Mór
Szeptember 23. Tekla, Ildikó, Ilona, Ila
Szeptember 24. Gellért, Mercédesz, Gerda

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Ezen a héten egy kicsit nehezére esik irányítani, kontrol-
lálni az eseményeket. Mintha ezekben a napokban az öntől
megszokott határozottság, magabiztosság alábbhagyna. Nincs
értelme azon törnie a fejét, hogy mi lehet a baj. Fontos lenne,
hogy ezekben a napokban több időt szenteljen a pihenésre. 
BIKA: Elképzelhető, hogy a napokban elkap valami náthát, és
emiatt nem tud kellőképp megfelelni a munkahelyi elvárások-
nak. Ha nagyon gyengének érzi magát, jobban teszi, ha kivesz
egy pár napot, míg felerősödik. Elég csak kérni, és máris talál
segítséget, aki segít önnek a mostani terhei megoldásában.
IKREK: Mostanában sokkal többet aggódik, ami le is fárasztja.
Ez azt váltja ki önből, hogy eltúlozhatja a felmerülő problémá-
kat. Nagyon vágyakozik arra, hogy új öltözködési stílusra vált-
son. Hamarosan beszerezhet mindent, amire vágyik, elég jó
áron.
RÁK: Próbáljon meg mindent időben elintézni, és ne halogas-
son semmit holnapra. Jobb, ha semmit sem bíz mostanában
a véletlenre. Próbáljon jobban figyelni az egészségére is. A hét
közepe fele egy társaságban különös dolgok hangozhatnak el.
Tartózkodnia kell az éles vélemény kinyilvánítástól.
OROSZLÁN: Ezen a héten az átvonuló bolygók tranzitjai végre
oldó hatással lesznek az eddigi megrekedésekre. Mostantól
már otthonosabban érezheti magát a saját életében. A mun-
kahelyi körülmények is napról napra javulnak. Kifejezetten
kedvezően alakulnak a kilátásai.
SZŰZ: Ezen a héten rá kell jönnie arra, hogy egyik ismerőse
egyre több mindent meg szeretne oldani az ön életében ön
helyett. Ez egy idő után lehet, hogy elkezdi idegesíteni. Jobb,
ha megelőzi ezt azzal, hogy idejében szól, mielőtt elmérge-
sedne a helyzet. Az egyik közeli rokona mostanság végelátha-
tatlanul panaszkodik önnek, amikor csak teheti. 
MÉRLEG: Ezen a héten olyan emberek is kereshetik a társasá-
gát, akikkel nem szívesen áll le beszélgetni. Főképp személyes
kérdésekről nem, mert tudja róla, hogy kibeszélné. Rövidre
zárhatja ezt a témát azzal, hogy ha a legközelebbi találkozáskor
egyszerűen megmondja, hogy nincs közös témájuk, és nem
szeretné tovább a barátságosdit folytatni vele. 
SKORPIÓ: A hét legnagyobb részét utazgatással tölti. Ehhez
nem sok kedve van. Nagyon valószínű, hogy érdekek is moti-
válják, mert üzleti útról van szó leginkább, melyek során sike-
rek ígérkeznek önnek. Ráadásul valaki olyan személlyel
találkozhat ez idő alatt, akivel kölcsönösen vonzódnak egy-
máshoz. 
NYILAS: Ezen a héten legyen óvatos, hogy kivel osztja meg
zseniális ötleteit, mert valaki a környezetéből lebeszéli róla,
míg titokban ő megcsinálja, és jót profitál belőle. Lehet, hogy
mostanság nem a legfelhőtlenebb a kapcsolata a szomszéd-
jaival vagy a testvéreivel. 
BAK: A változás folyamata még mindig folytatódik az éle -
tében. Minden, ami körülveszi, események, új emberek köze-
ledése önhöz, egyesek eltávolodása, mind-mind segítik a
kedvező változás menetét. Most kedvező lenne önnek elláto-
gatni egy kellemes gyógyfürdőbe, vagy egy hosszú wellness
hétvégére kikapcsolódni, lazítani az utóbbi idők hajszolt tem-
pója után.
VÍZÖNTŐ: Elég sok tennivalója akad ezen a héten, ha meg sze-
retne felelni az elvárásoknak. A munkahelyén is felhalmozód-
nak a teendői, ami mellett még a többi kollegái is önhöz
fordulnak segítségért. A hét elei terheltség a hét közepére
alábbhagy, és az utolsó napokra kifejezetten előnyös fordula-
tokat hoz.
HALAK: Boldog lenne, ha még újra láthatna valakit, de ezt
még magának sem vallaná be. Ezen a héten reflektorfénybe
kerül. Nagyon szerelmesnek érzi magát a hét során, és nem is
tudja, hogyan mutassa ki. Úgy gondolja, hogy a házasság
alapja a lelki kötődés kell, hogy legyen. Ez így is van.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

www.studium.ro



Ébresztő!
A párt (még mindig) léte-

zik. Van alapszabályzata, jel-
vénye, honlapja. Vannak területi szervezetei, helyi vezetői és
elnökségi tagjai. Rendelkezik személyzettel, irodákkal, infra -
struktúrával. Sőt, még egy elnökjelölttel is büszkélkedhet.
Ennek ellenére Csipkerózsika-álmát alussza. Pedig nagy szük-
ség lenne a jelenlétére egy eredményesebb alternatíva felkí-
nálásához, valamint a kormányzó párt munkájának a
számonkéréséhez. A sikereik sorában megemlíthetjük a vá-
rosnapok megszervezését, az autonómia-karavánt és még
néhány politikai kezdeményezésüket, de összességében csak
hiányolni lehet egy ellenzéki alakulattól elvárható határozott
fellépések sorát. 

A kormány oldalán álló politikusok célja egyértelmű: ró-
zsaszínű képet alkotni a saját nevükkel is fémjelzett Ponta-
kabinetről. Ebben a helyzetben nagy szükség volna olyan
ellenzéki gazdasági és kisebbségpolitikai szakértői csopor-
tokra, amelyek arról tájékoztatnak, hogy milyen gyakorlati
haszonnal járt a magyar szavazatok bukaresti beolvasztása.
Nagyon szép kimutatásokat lehet készíteni arról, hogy meny-
nyit fektetett be a kormány a Székelyföldön és a magyar több-
ségű településeken, de ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk
az ország többi részén megvalósuló beruházásokkal, akkor a
számok már előjelet is válthatnak. Hasonló a helyzet, ha azt
vizsgáljuk, milyen mértékben tudtunk élni kiharcolt jogaink-
kal, illetve mennyire tudtuk élvezni a visszaszerzett javainkat.
Egy-egy ilyen elemzés a „sikeres” kormányzati szerepvállalást
kudarccá faraghatja.

A (kisebbik) kormánypárt vezetői feloldották a tudatha-
sadásukat. Ma már nem fér semmi kétség ahhoz, hogy kinek
a malmára hajtják a vizet. Ilyen szempontból érthető, hogy
nem kritizálják, sőt, lehetőségeik szerint támogatják az ál-
lamelnöki tisztség várományosát. Nem számít, hogy a magyar
szavazók milyen politikai felhatalmazást szántak nekik. Az
opportunista elvek minden egyebet fölülírtak. 

A központi politikai csatározásokon innen és túl, számos
gyakorlati kérdéssel kell szembesülnünk. Ezek megfogalma-
zásához, kielemzéséhez és megválaszolásához talán még na-
gyobb szükség lenne az ellenzékbe szorult jobboldaliak aktív
jelenlétére. Akik konkrét lépésekkel elérnék például azt, hogy
ne lehessen egy ártatlan közösségi szimbólumot reklámzász-
lóként üldözni, az önkormányzatok autonómia-határozatait
„ab ovo” semmissé nyilvánítani, a Diszkriminációellenes Ta-
nács büntetéseit pedig a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezé-
sének a megtagadásával tetézni.

Ugyanakkor keresniük kellene a választ a különféle szoci-
ális és gazdasági kérdésekre. Milyen lehetőségeink vannak az
orvosi ellátás valódi ingyenességére vagy annak külföldi
igénybevételére? Hova érdemes befektetnünk a pénzünket,
honnan érdemes kölcsönt felvennünk? Milyen szakmát kel-
lene választaniuk a fiataloknak, hogy ne váljanak munkanél-
külivé? A gázár-emelésekre megoldást jelent-e a lakások
hőszigetelése, és megéri-e foglalkozni energiafűz termesz-
tésével? Egyáltalán, miből és hogyan éljen meg a hétköznapi
ember? 

Ha valóban érdekvédelmiek, akkor nem a hatalmi kom-
munikációra kellene fektetniük a hangsúlyt, hanem az em-
berek valódi problémáira, a jótékony társadalmi szerepre.
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Ferencz Zsombor

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke támogatásáról biztosította Szilágyi Zsoltot, az EMNP állam-
elnök-jelöltjét. Szerdai sajtótájékoztatójukon elmondták: egy táborban harcolnak régóta, amelynek végső
megvalósítandó célkitűzése a népakaratnak örvendő autonómia. Izsák nehezményezte, hogy Kelemen
Hunor a székelyek önrendelkezését elutasító Victor Pontának kampányol, Szilágyi pedig a legendás kri-
misorozat fantomszereplőjéhez hasonlította az RMDSZ autonómia-statútum tervezetét.

Van is, nincs is

„Az RMDSZ autonómia-statútum tervezete
olyan, mint Columbo felesége”

Kelemen Pontának 
kampányol

„Kelemen Hunor annak a Vic-
tor Pontának kampányol, aki mi-
niszterelnökségét a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar kara ellehetetlenítésének
köszönheti. Emiatt innen kül-
döm szolidaritásom a MOGYE
magyar oktatóinak. Kelemen
Hunor azt a Victor Pontát támo-
gatja, aki kijelentette, hogy Ro-
mániában nem lesz magyar
többségű régió. Kelemen Hunor
annak a Victor Pontának kampá-
nyol, akinek miniszterelnöksége
alatt megromlott a Románia és
Magyarország közötti jó viszony,
és a 60 ezres marosvásárhelyi
magyarság óhajával ellentétben
nem jöhet létre Marosvásárhe-
lyen magyar konzuli iroda. To-
vábbá Victor Ponta az SZNT
európai polgári kezdeményezése

ellen perel, holott Kelemen
Hunor még mindig a kormány
tagja miniszterelnök-helyettes-
ként. Azt vártuk volna, hogy Ke-
lemen Hunor az autonómia
mellett, és ne ellene lépjen fel”
– sorakoztatta érveit Izsák Ba-
lázs, és hozzátette, hogy jelenleg
egyetlen járható útnak tartja,
hogy Szilágyi Zsoltot támogassa
aláírásával és szavazatával a no-
vember 2-i államelnök-választá-
son.

Van rá törvényes keret

Szilágyi Zsolt szerint az erdé-
lyi magyar közéletben régóta
megmutatkozott, hogy a célra-
vezető út az önrendelkezés, ami
népakaratnak örvend. „Hamaro-
san a román nyelvű értelmiség
és a politikusok is rájönnek arra,
hogy pozitív fejleménye lesz
annak, ha a székelység élhet az
önrendelkezés jogával, azaz: Ro-

mánia nyer, ha a magyarok nyer-
nek” – állítja a Néppárt jelöltje.

Szilágyi azt is kifejtette, hogy
mivel Románia alkotmánya nem
tiltja az autonómiát, politikai
akarattal kivívható az, hisz léte-
zik olyan jogi keret, amely az ön-
rendelkezésnek rövid idő alatt
zöld utat biztosíthat.

Az RMDSZ autonómia-statú-
tum tervezete olyan, mint
Columbo felesége

A Néppárt jelöltje az RMDSZ
autonómia-statútum tervezetét
Columbo feleségéhez, a legen-
dás krimisorozat főhősének soha
sem látott – ám annál többször
emlegetett – nejéhez hasonlí-
totta. „Az említett autonómia-
tervezetről is mindenki beszél,
néhányan meg vannak győződve
arról, hogy létezik, ám senki sem
látta. Nagy a káosz a szövetség
tervezete körül, az sem biztos,

hogy létezik. Én pedig úgy gon-
dolom, hogy ez veszélyes, mert
ahogyan a székelyek szerint a
medve nem játék, jómagam úgy
vélem: az autonómia nem játék”
– élt a hasonlattal.

„Bár nem tagadom, hogy az
RMDSZ ért el eredményeket az
apró lépések politikájával, de
ezek a mindenkori román kor-
mánytól függnek, amely bármi-
kor egyetlen tollvonással
változhathat rajta, illetve magá-
tól értetődő, természetes dolgo-
kért szeretnének babérokat
learatni. Holott az eddigi politika
arra sem képes, hogy a kommu-
nizmusban létező intézményein-
ket, mint például a MOGYE-t,
megtartsa. Azért indítottunk el-
nökjelöltet, hogy ne az öltözőből,
hanem a pályáról szóljunk bele a
dolgok történésébe” – nyomaté-
kosította Szilágyi Zsolt.

Pál Piroska

Marosvásárhelyen is nyílik KézMűvész Kávézó
Négy erdélyi városban, töb-

bek között Marosvásárhelyen is
nyílik kézműves kocsmavásár
október elején. A KézMűvész Ká-
vézó iparművészeti és design
kocsmavásár célja „közelebb
hozni az erdélyi iparművészeket,
kézműveseket ahhoz a közös-
séghez, mely körülveszi őket,
egy alternatív közegben olya-

noknak is megmutatni a kézzel
alkotott szépségeket, akiket egy
hagyományos kézműves vá-
sárra, vagy egy kiállításra nem
lehet bevonzani. A kultúrkocs-
mák közönsége, bár heterogén,
mégis az a tapasztalat, hogy a
fiatalokat itt tudjuk a legköny-
nyebben elérni” – állítja Simó
Orsolya főszervező.

Az iparművészeti és kézmű-
ves vásár Marosvásárhelyen a G.
Caféban kerül megrendezésre
október 2-3-a között.

„Elhagyva a vásárok kereteit,
egy külföldön már elterjedt üz-
lettípust szeretnénk meghono-
sítani, melynek lényege, hogy
ismert márkák, fiatal, feltörekvő
alkotók, offline üzlettel nem –

csupán webshoppal – rendel-
kező vállalkozások bérelnek ki
rövid időre (1 hét - 1 hónap) egy
üresen álló üzlethelyiséget,
melyben berendezik üzletüket.
Különlegessége még, hogy ese-
ménnyé teszi a vásárlást a ki-
egészítő programok, az
informális tér segítségével” –
tudtuk meg a szervezőktől. P.P.



László Róbert Marosvásárhe-
lyen született 1977-ben, a Bolyai
Líceumban érettségizett, majd a
Petru Maior egyetemen végezte
tanulmányait. Jelenleg interne-
tes weboldalak fejlesztésén dol-
gozik. 

– Mikor és hogyan kezdődött
a régi autók iránti vonzalma? Mi-
lyen régi autói voltak, illetve van-
nak? 

– Gyermekkoromban tet-
szettek már a régi autók, de az
első oldtimert 2008-ban vásá-
rolta a család, éppen a nagyob-
bik fiam születésének a napján.
Több mint egy évnyi keresés után
találtam rá egy Franciaországból
hozott Citroen AC4 IX típusú au-
tóra, amelyet 1932-ben gyártot-
tak. Ez az autó 15 évet egy
franciaországi múzeumban volt,
mielőtt hozzám került volna. Je-
lenleg még a családban felújított
vagy eredeti állapotban vannak
a következő járművek: Ford Tau-

nus 17M P2 – 1959, VW 1600TL
– 1968, Trabant P60 – 1964, Cit-
roen 2CV – 1980, Mobra 50
Super 1979, Mobra Turist 1983,
Mobra Hoinar 1988.

Erdélyben több 
autósklub van 

– Ön a Classic Car Club egyik
alapítótagja. Mikor és hogyan
alakult meg ez a klub? Erdélyben
még van hasonló? 

– A klubunk hivatalosan
2010-ben alakult meg, Kovács
Leventével alapítottuk. Erdély-
ben több autós klub van, de a
legtöbb szakosodott: Trabant,
Lada, vagy Volkswagenre ala-
pozva. Ezek nagy részével tartjuk
is a kapcsolatot, eljárunk egymás
rendezvényeire is. Nagyon jó vi-
szonyunk van más romániai régi-
autó klubokkal is. Én a
Retromobil Klub Romániának te-
rületi képviselője vagyok Maros,
Hargita és Kovászna megyékben.
Ezen a klubon keresztül vannak
levizsgáztatva az oldtimer autó-
ink.

– Ki lehet tagja a klubnak és
milyen feltételek mellett? 

– Klubunknak bárki tagja
lehet, akár tulajdonosa egy régi
autónak, akár csak kedvelője a
veterán járműveknek. 

– Milyen tevékenységet fejt ki
a helyi régiautó-klub?  

– Klubunk több rendezvényt
szervez Marosvásárhelyen és a
környező megyékben. Idei ren-
dezvényeink a következők vol-

tak,  illetve lesznek: a Tavaszi ret-
róparádé áprilisban volt a Retro-
mobil Klub Romániával együtt.
Első nap Marosvásárhelyen zaj-
lott az esemény, másnap egy kis
kirándulással egybekötve Seges-
váron. Ezen a rendezvénysoroza-
ton 65 klasszikus autó volt jelen.
Következett a Családi majális,
május 1-én a Marosparton szer-
veztünk majálisozást. A Múzeu-
mok éjszakája rendezvény
részeként idén már második al-
kalommal állítottunk ki régi au-
tókat Marosvásárhely főterén. A
Borsecfest 2014-en is állítottunk
ki oldtimer autóinkból. Gulyás
parti Vármezőben, családi kiruc-
canással egybekötve. Először
tagjaink részvételére számítot-
tunk csupán, de végül galaci, bu-
karesti, nagybányai, segesvári,
udvarhelyi, csíkszeredai klubta-
gok is eljöttek. A jövőre nézve
pedig készülünk az őszi retrópa-
rádéra, amelyet október 11-12-
én tartunk. A Retromobil Klub
Románián keresztül szervezzük
Marosvásárhelyen és másnap
Udvarhelyen. Ennek keretén
belül először szervezünk régi
autós ralit is, amely Marosvásár-
helyről indul, Udvarhely célpont-
tal.

A felsoroltakon kívül az idén
klubunk részvett a következő
eseményeken: Old Cars Rally –
Cheia, itt megnyertük az első he-
lyet; Szerbiában Szabadkán vol-
tunk kiállításon, itt is díjat
kaptunk; a Klausenburg Retro
Racing, a 2000+ köbcenti kate-
góriában másodikak lettünk. Ko-
vács Levente vezette az autót,

egy Fiat 124 Spidert. A hétvégén
részt veszünk Magyarországon
az Oldtimershow-n két autóval.

Itt még megjegyezném,
hogy klubunk az eddig szerve-
zett rendezvényekkel, az ország-
ban és külföldön szervezett
eseményeken való részvétellel, a
honlapunkkal, illetve autóink
minőségével országos és nem-
zetközi elismerést szerzett. Ezért
népszerűek rendezvényeink

Nem mindennapi látvány
egy veterán autó 

– Hogyan látja, Marosvásár-
helyen van-e sikere a rendezvé-
nyeiknek? 

– Úgy vélem, hogy a vásár-
helyi közönségnek tetszenek a
régi autók, mert ezek nem min-
dennapi látványt nyújtanak, hisz
nagyon kevés van napi forga-
lomban. Természetesen más
érzés, amikor egy rendezvényen
több mint 50 oldtimer kategóri-
ájú autó van jelen, mintha egyet
lát az ember az utcán. 

– Nehéz-e fenntartani, javí-
tani, egy régi autót? 

– A legnehezebb rész nálunk
az, ha be kell szerezni egy ritkább
autóhoz az alkatrészt. Ezeket ál-
talában külföldön keressük. Saj-
nos nagy hiány van mifelénk
még szakemberekből is, nehéz
egy jó autófestőt, vagy kárpitost
találni. Illetve vannak olyan lé-
pések is egy autó restaurálásá-
ban, amelyet csak külföldön
tudunk elvégeztetni.

Nemes Gyula
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Manapság modernebbnél modernebb autók száguldoznak a mi utainkon is. Az ember, ha valami egészen
újat lát közöttük, hosszan megbámulja. Ezeknél azonban talán még látványosabb egy régi autó felbukka-
nása, lassú pöfékelése. A fiatalokban csodálatot, az idősebbekben nosztalgiát ébreszt az ilyenek feltűnése.
Egy darab „oldtimer" is tekintetvonzó, de ha több gyűl össze egy helyre, az valóságos csemege a szemnek.
László Róbert már gyermekkora óta rajongója a veterán autóknak, ő a megalapítója a marosvásárhelyi Clas-
sic Car Clubnak. László Róbertet a klub megalakulásáról, tevékenységéről, rendezvényeiről kérdeztük.

MORGÓ 

Ki kit vetkőztetett pőrére? 
Egyetértek, hogy jobb, ha ki-ki a maga portáján seper, merthogy

bőven van mit. Ennek ellenére mindig kíváncsian olvasom, hallga-
tom, amikor román politikus, sajtós vagy más közéleti személyiség
a magyar politikáról, politikusokról, úgy általában a magyarokról
fejti ki véleményét. Ilyenkor azt remélem, hátha valami újat, általam
ismeretlent fedezek fel, ami eddig – az eltérő szemszögből követ-
kezően – elkerülte a figyelmemet, s ami módosítja, árnyalja véle-
ményemet. 

Aztán ismételten rádöbbenek: ha én érintettként, „szenvedő fél-
ként” szubjektív vagyok, ama másik nézőpontból rólam, rólunk vé-
lekedők – ők is érintettek, csak egészen másként, mondjuk:
„elkövetőkként” – sem lehetnek mások, csak elfogultak. Eddigi ta-
pasztalataim mondatják velem: nagy veszély fenyeget, tehát jó
résen lenni, ha román politikus mond szépet a magyarról, mármint
a politikusról. Akkor abból ránk nézvést semmi jó nem következhet.  

Mondandóm lényegére térve, már első pillantásra felkeltette ér-
deklődésemet A magyar politikusokat pőrére vetkőztető hét
kérdés című, az evz.ro hírportálon megjelent írás. „Az autonómiával
kapcsolatos szómenés hálójába eső magyarok közül hánynak tűnik
fel, hogy a téma mindig csak akkor kerül elő, amikor a magyar politi-
kusoknak szavazatokra van szükségük? Székelyföld témájában az eu-
rópai parlamenti választás alkalmával volt a legutóbbi nagy hajcihő.
Véletlen egybeesés?”- indítja lendületesen dolgozatát a szerző. El kell
ismernem: igaza van, az RMDSZ rendszerint választási kampányok
idején szokott autonómiázni. A cikkíró nagyvonalúságában még azt
is hajlandó elismerni, hogy a rendszerváltás utáni első években
megvolt az értelmük a magyarok jogköveteléseinek. 

„De azután, hogy Románia a kisebbségekre vonatkozó legkorsze-
rűbb törvényekkel rendelkező európai állammá vált és a magyarok
mindent megkaptak, amit csak kértek, az autonómiával kapcsolatos
mese üres szócsépléssé vált, mely mögé sok politikus az alkalmatlan-
ságát rejti. De azt is, hogy képtelenek követendő célokat kigondolni a
magyar közösségek számára” – folytatja. És nem szakad rá az ég! 

Aztán felsorolja ama hét, kizárólag gazdasági vetületű kérdését,
amelyek megválaszolásától a mucsai magyarok megvilágosulását
reméli. 

„A magyarokat az autonómia témájával hülyítő RMDSZ-es és
a kicsi pártocskákban ülő trükközőknek nincs semmilyen válaszuk
a fentebbi kérdésekre. Nem is lehet semmilyen válaszuk, mert az
enklávévá alakítás, az elkülönülés, a múltba révedés csak rossz
irányba változtathatják meg az oda telepített közösségek életét.
Ez ellentétes az Európai Unióban jólétet biztosító elvekkel és főleg
a ma fejlődést produkáló mechanizmusokkal” – állítja fölényes,
kioktató hangnemben.   

„A kedélyeket az autonómiával felpiszkáló politikusok tudatosan,
vagy ostobaságból, valójában a legnagyobb rosszat teszik a magyar
közösségekkel” – vonja le a végkövetkeztetést a szerző. 

Nem tudom, ki hogyan van vele, de nekem elegem van abból,
hogy mások mondják meg, mi a jó nekem. Ami pedig az evz.ro jegy-
zetíróját illeti, eme írásával azt bizonyította, hogy ő sem különbözik
a magyar kérdésben megszólaló elfogult gyűlöletkeltőktől. S hogy
az írásával nem az általa célba vett magyar politikusokat, hanem
önmagát vetkőztette pőrére.  

Szentgyörgyi László 

A vásárhelyiek szeretik a régi autókat
– Beszélgetés László Róberttel, a Classic Car Club alapítójával –
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Az épületet több műépítész terveinek felhasználásával építette meg Bernády,
alaposan túljárva a helyi tanácsosok eszén.  A budapesti művészvilág krémje
dolgozott az épületen, a mesteremberek azonban mind a helyiek közül kerül-
tek ki. Ez is az ő ötlete volt, ő akarta így.  
Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök véleménye szerint
Bernády ezzel lenyűgöző lokálpatriotizmusról tett tanúbizonyságot. Azonban
legalább ennyire lenyűgöző munkát végeztek a megbízott mesterek is. Meg-
építették a városközpont első meghatározó épületét, olyan városházával aján-
dékozva meg a marosvásárhelyieket, amelyre mindig is büszkék lehetnek.
Ezen a héten erről a páratlan épületről írunk. 

Bernády György lenyűgöző
épülete: a Városháza

A városi tanácsház

Vásárhely főterének déli ré-
szén egy nem akármilyen im-
pozáns tornyos épület hívja fel
magára a figyelmet, amely a vá-
ros lakosságának áldozatkész-
ségéből épült az 1906-1907-es
években, a Lechner-iskola szel-
lemében, szecessziós, eklektikus
stílusban, Komor Marcell és Ja-
kab Dezső építészek tervei alap-
ján. A kivitelezést Csiszár Lajos
építészmesterre, míg az épüle-
tasztalos munkákat és a bútor-
zat elkészítését a Mestitz Mihály
és Fiai cégre bízták.

A marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, név
szerint Fodor Sándor (S.) és Ba-
lás Árpád is úgy tudják, hogy az
épület városi tanácsháznak ké-
szült, és ezt a hivatást töltötte
be nem kevesebb mint ötvenöt
éven keresztül, míg hatvanket-
tőben pártszékháznak, majd a
rendszerváltás, vagyis nyolcvan-
kilenc után a megyei prefektú-
rának foglalták le, figyelmen kí-
vül hagyva a város lakosságának
ellenkező véleményét. 

Az otthont adó épületek és
a hivatalok költöztetése

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumokból kiderül,
hogy régebb a közügyeket a
mindenkori bíró lakásán tár-
gyalták meg, de 1649-ben ha-
tározatot hoztak, hogy a város
igazgatása csak a városházán
történhet.  Így először a Várban,
majd 1740 után a Nagypiac
északi részén levő egyemeletes
épületben intézték Vásárhely
ügyeit. 1770-ben egy új, de íz-
léstelen épületet emeltek erre
a célra, amelyet 1848-ban le is
bontottak. Ezt követően a Gö-
rög-házat, majd a jelenlegi Di-
vatház helyén 1856-ban fel-
épült neogótikus épületet
használták erre a célra, de ut-

canyitás miatt 1908-ban azt is
lebontották, és akkor a városi
hivatalokat átköltöztették a
díszes Városházába.

A torony Vásárhely 
majdnem minden 
pontjáról látható

Az épület főhomlokzata öt-
síkú, szimmetrikus, és északke-
leti részen van az ötvenöt méter
magas torony, amely díszes ma-
jolikacserepekkel fedett sisak-
jával a város majdnem minden
pontjáról látható. 

Óráját Müller János, a haran-
gokat pedig Thúri Ferenc készí-
tette. A második világháború
után a toronysisak árbocára vö-
rös csillag került, de nyolcvan-
kettőben visszahelyezték az ere-
deti rajzok alapján az
Elektromaros számológépgyári
egységében elkészített díszes
villámhárítót. Az épület külső
felületét színes majolika virág-
motívumok és kőfaragványok
díszítik. 

Ma már hiányoznak 
azok az üvegfestmények,
melyek történelmi 
nagyjainkat ábrázolták

Az előcsarnok tölcsérbolto-
zatai, márványoszlopai, színes
heraldikai díszítései és ablakfest-
ményei ma is középkori hangu-
latot árasztanak, annak ellenére,
hogy az épület ornamentikáját
a hatvankettőben végzett önké-
nyes restaurálások lényegesen
megváltoztatták. 

Az előcsarnok, a főlépcsőház
és az első emeleti hall, valamint
a gyűlésterem mennyezetét sza-
bad kézzel festették. 

A fent említett könyv szerzői
arról is megemlékeznek, hogy
akkor tüntették el, és akkor tör-
ték össze az építkezéssel kap-
csolatos márványtáblákat, és
többek között a városcímert, s

más díszítéseket. 
Sajnos, a gyűlésteremből ma

már hiányoznak a terem művé-
szi értékét képviselő üvegfest-
mények, melyek Bethlen Gá-
bort, II. Rákóczy Ferencet,
Kossuth Lajost, Deák Ferencet
és I. Ferenc Józsefet ábrázolták. 

1995 és 1998 között az épü-
letet felújították, falára számos
emléktáblát helyeztek el, de
eredeti ornamentikáját csak
részben állították vissza.

A gazdasági fejlődés meg-
követeli a reprezentatív épüle-
tet.

Bernády 
megtalálja a megoldást

Az elmúlt század elején je-
lentős gazdasági fejlődésnek in-
dult Vásárhely. A kilencszázas
évek elején, egészen pontosa
1903-ban szabályozták a Ma-
rost, és megépült a Malom-
árok, vagyis a Turbina. Ezt kö-
vetően, rá egy évre, tehát
1904-ben felépül a Vágóhíd, és
megjelennek az első épületek a
Somostetőn. Ugyanekkor öt ál-
talános iskolát is építettek. 

A gazdasági fejlődés hatá-
sára megnőtt az igény arra,
hogy legyen egy reprezentatív
épülete a városnak, és mi más
lett volna ez, mint a Városháza. 

Amint azt már részben em-
lítettük, akkoriban nem volt pol-
gármesteri hivatal; a helyi ta-
nács üléseit mindig a
központban tartották, de más-
más helyen. Nem csoda hát,
hogy Bernády György minden-
képpen orvosolni akarta Vásár-
helynek ezt a gondját.

Az ötletnek kezdetben min-
denki örül, a számadáskor vi-
szont a lelkesedés alábbhagy,
Bernády azonban utána sem
hagyja magát

Az 1903. október 14-i taná-
csülésen vetődött fel először a
Városháza megépítésének a le-

hetősége. 
A feljegyzésekből derül ki,

hogy Bernády György ismertette
az elképzelését, és az ötletért
mindenki lelkesedett. Ekkor
azonban számok még nem han-
goztak el. Valamivel később,
amikor vázolták mindennek az
anyagi vetületét, illetve az el-
képzeléssel kapcsolatos gondo-
kat-problémákat, a kezdeti lel-
kesedés alábbhagyott. A
tanácsosok egy része azon a vé-
leményen volt, hogy nincs szük-
sége a városnak egy ilyen díszes
palotára. Bernády azonban nem
hagyta magát, és bevetette az
apró lépések taktikáját. Azzal
kezdte, hogy megkérdezte a ta-
nácsosokat, hogy hol képzelték
el az épületet…

Az ötlet, amely 
megváltoztatja a 
tanácsosok határozatát

A mai városközpont annak

idején meglehetősen kiterjedt,
rendezetlen, sáros terület volt,
így tetszett kezdeni a tanácso-
soknak egy új, a vasútállomás-
hoz közelebb eső központ kiala-
kításának ötlete. 

Így történt, hogy 1905. áp-
rilis 8-án a tanács elfogadta az
új városháza építéséről szóló ha-
tározatot. A munkálatok költsé-
gét 580 ezer koronára becsülték.
Bernády György mindent elkö-
vetett annak érdekében, hogy
a tanácsosok érezzék, hogy
mennyire fontosak, és higgyék
azt, hogy ők döntöttek.

Az előrehirdetett pályázat

Ebben azonban volt egy
nagy turpiság. 1905 februárjá-
ban ugyanis, jóval azelőtt tehát,
hogy a tanács jóváhagyta volna
a befektetést, Bernády az épület
megtervezésére már meghir-
dette a pályázatot. Biztos volt
tehát abban, hogy véghezviszi,

amit eltervezett, még ha har-
colnia is kell érte. 

Akkor már be volt vezetve a
közvilágítás, és elkezdték a jár-
darendezést is, világos lehetett
tehát mindenki számára, bele-
értve a tanácsosokat is, hogy a
városkorszerűsítés nem csak
amolyan vicc vagy szeszély. Így
az 1905. május 16-i ülésen har-
minc igen, huszonegy nem sza-
vazattal és két tartózkodással a
tanács végül jóváhagyta a pol-
gármesteri hivatal székhelyének
megépítését. Ettől kezdve na-
gyon gyorsan haladt minden.

(folytatás következő 
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek: 
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek



A hét tanfolyama. Magyar
nyelvtanfolyamot indít román
nemzetiségűek számára az
RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zete; kezdőknek szól, és főként a
résztvevők „kommunikációs kész-
ségének fejlesztésére” fekteti a
hangsúlyt, nem a nyelvtani sza-
bályokra. Az RMDSZ városi szer-
vezetének kedves elnöke, Peti
András elmondása szerint „az in-
terkulturális párbeszéd hatékony-
ságához elengedhetetlenül fontos
egymás anyanyelvének ismerete.
Természetes, hogy a román nyel-
vet mindenki ismeri, itt viszont
ugyanez az elvárás lenne a másik
oldalról is”. A 36 órás díjmentes
nyelvtanfolyam segítségével a
résztvevők az alapkifejezéseket is-
merhetik meg.

A tanfolyam természetesen
nem kirekesztő, magyarokat is szí-
vesen látnak, például a suksükölve
hablatyoló megyei főtanfelügyelő-
helyettes asszonyt (akinek két le-
gújabb, az Erdély TV-ben elhang-
zott perlája: „sztándárd”, illetve
„szpeciál”), a lemondomaszékes
ex-alpolgármestert, valamint né-
hány helyi rádióst és tévést is.

A hét megnyugtatása.
Oroszország megint szorított egyet
Románia tökén: míg múlt héttől
„csak” öt, mostantól már 10%-kal

kevesebb gázt tol nekünk az orosz
Gazprom, mind eddig. Az intéz-
kedés okaira Moszkva nem adott
magyarázatot, de Borbély Károly
RMDSZ-es energiaügyi államtitkár
szerint ez politikai jelzés: „2-3 szá-
zalék között importálunk a Gaz-
promtól, abból múlt héten 5, most
10 százalékos mennyiséget vettek
vissza. Számunkra ez nem okoz
semmilyen aggodalmat, ezeknek
a döntéseknek politikai jelzésér-
tékük van”.

Karesz nem deriválja a lénye-
get: igen, politikai jelzésértékük
van – pont ez ad okot aggoda-
lomra!

A hét kérdései. Az EMNP ál-
lamelnökjelöltje, Szilágyi Zsolt egy
sajtótájékoztatón nyilvános vitára
hívta ki Kelemen Hunort, annak
tisztázására, hogy kötött-e újabb
titkos paktumot a tulipántos szö-
vetség – az erdélyi magyarok ká-
rára – a PSD-vel. Zsolti szerint a
paktum meglétének egyértelmű
jelei vannak, tekintve, hogy Kele-
men Hunor a PSD-nek kampányol
Székelyföldön. 

Addig is, a sajtón keresztül az
alábbi kérdéseket intézte az
RMDSZ elnökéhez:

• Volt-e titkos RMDSZ-PSD ta-
lálkozó? 

• Kik vettek részt ezen a talál-

kozón? 
• Mikor és hol tartották?
• Miről tárgyaltak?
• Van-e titkos megegyezés,

amely az 1993-as neptuni talál-
kozó szellemi/politikai folytatása?

• Létezik-e Kelemen Hunor és
Victor Ponta közötti megállapodás
arról, hogy az RMDSZ kit támogat
az államfőválasztás második for-
dulójában?

Kelemen (várható) válasza a
fentiekre: közöd?

(Lapzárta előtti reakció Kovács
Péter, az RMDSZ kampányfőnöke
részéről: „Nincs miről vitáznunk
Szilágyi Zsolttal, a mi szempon-
tunkból nincsenek közöttünk vitás
kérdések”. Valójában ugyanazt vá-
laszolták, amit megjósoltunk, csak
kicsit bővebben.)

A hét tiltakozása. Diana Pap
temesvári operaénekesnő a te-
mesvári Continental abroncs-
gyártó cég előtt meztelenül, egy
rózsával a kezében és gázmaszkkal
az arcán tiltakozott a város szeny-
nyezése ellen. A gyár környékén

lakó temesváriak az idők során
már számtalan panaszt tettek az
elviselhetetlen bűz miatt; az ön-
kormányzatnak a vállalat egy
másfél éves intézkedéstervet mu-
tatott be, amely alapján jövő év-
ben a polgármester szerint már
eredmények is várhatók.

A szemrevaló Gáz N’Rózsi ko-
rábban az utcai szemétre hívta fel
a figyelmet egy másik akciójával:
az utcán letolta a nadrágját és egy
vécécsészére ült, az erről készült
fotót pedig szintén kitette a Face-
bookra. 

Utóbbihoz hasonlót csinált
egyszer egy székely bácsi is Csík-
szeredában, még Ceausescu ide-
jében: fényes nappal kiment a vá-
rosháza elé nagydolgozni…,
csak, furfangos lévén, ő nem tolta
le a gatyáját.

A hét vacsorája. A 44 éves
Marco Lavoie-t medve támadta
meg, elsüllyesztette kenuját, így
élelem nélkül maradt a kanadai
vadonban. A tapasztalt túrázó né-
metjuhásza elkergette ugyan a

macit, de mivel a férfi a sérülése-
ivel élelem nélkül maradt, egy hét
elteltével kénytelen volt elpusztí-
tani a kutyát, hogy megehesse
annak húsát.  Marco bokája olyan
súlyosan megsérült, hogy szóba
se jöhetett a vadászat; a legköze-
lebbi településtől több száz kilo-
méterre volt, ezért belátta: nincs
más választása, meg kell kajálnia
az ebet, hogy ne haljon éhen.

A férfire végül a hegyi mentők
találtak rá, és azonnal kórházba
szállították. A csontvázzá fogyott
kiránduló rettenetesen sajnálja,
hogy végeznie kellett imádott ku-
tyájával, aki így kétszer is meg-
mentette az életét.

Arról viszont fogalma sincs,
hogy a kinyiffantott és felzabált
blöki már napok óta tervezte az ő
megevését, mivel maga is kutyául
éhezett.

A hét fészbukos kihívása.
Avagy a verses-jeges-szívatós-alá-
zós challenge: eredj ki a szabadba,
helyezz el pár méter távolságra

egy bekapcsolt videokamerát, ölts
fel egy Zorro-jelmezt, térdepeltesd
le magadnak háttal egy hátrakö-
tözött kezű, narancssárga háló-
ingbe öltöztetett barátodat, olvasd
fel neki az egyik kedvenc, minél
hosszabb versedet (amelyikről tu-
dod, hogy ki nem állhatja a sze-
rencsétlen), utána öntsd pofán
egy vödör jeges vízzel, majd egy
játékkarddal hadonászva vágjál a
fejéhez válogatott sértéseket. Az
elkészült videót told fel a fészbu-
kodra, és nevezz meg néhány is-
merőst, akiknek 24 órán belül kö-
vetniük kell a példádat.

Hátránya: bármikor te lehetsz
a következő letérdepeltetett. 

A hét mondása. Szilágyi
Zsolt: „A román államfőválasztá-
son egy magyar jelöltnek ugyan-
annyi az esélye, mint kettőnek”.
Egyszerűbben: ha nem veszel egy
lottószelvényt, ugyanakkora esé-
lyed van nyerni, mintha kettőt
nem vennél. 

Molnár Tibor
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Gratulálunk a Tűzoltók 
Futóversenye résztvevőinek 

Szeptember 13-án, szombaton, 9 órától
Marosvásárhely központjában került sor a Tűz-
oltók Futóversenyére, egy olyan sportese-
ményre, amely már hagyományt teremtett a
városban, és harmadik alkalommal került
megrendezésre. Az első versenyen, amelyen a
7 év alatti gyerekek vehettek részt, a startot Claudiu Maior
alpolgármester adta meg. „Mindenek előtt, szeretnék gra-
tulálni az összes tűzoltónak, akik minden nap készenlétben
állnak, hogy védelmezzék életünket és javainkat. Ugyanak-
kor, szeretnék gratulálni a szervezőknek, a versenyen való
nagyszámú részvételért. Őszintén elérzékenyulök, látva azt,
hogy ezek a gyerekek, hogy szaladnak, sportolnak, és az én
gyerekeimre is gondolok, akik hasonlóan teli  vannak ener-
giával.  Ez egy szép nap és a Polgármesteri Hivatal ezután is
támogatni fogja a gyerekeknek, a sportnak szánt és a sza-
badtéri rendezvényeket.”   jelentette ki Claudiu Maior alpol-
gármester.

HETI HETES



Köztudott, hogy három kü-
lönböző versenyszám teszi
szebbé és érdekesebbé a fogat-
hajtást: a díjhajtás az a fajta
próba, amely csak igazán jól ki-
képzett lovakkal, jól felkészült
sportolóval nyerhető meg, a
maratonhajtás a fent említet-
teken kívül még a magas fokú
erőnlétet is igényli, míg a har-
madik, az akadályhajtás a szép-
ségen és a látványon kívül egy
tökéletes fogat, ló és sportoló
közti harmóniát is megkövetel.

– A díjhajtásban második-
ként végzett, de megnyerte az
első és második fordulót az idén,
így ön a bajnoki cím egyik pre-
tendense. Mi a véleménye a ma-
rosvásárhelyi fogathajtó bajnok-
ság döntőjéről?

– Az utóbbi tíz évben min-
den egyes romániai fogathajtó
döntőn részt vettünk csapatunk-
kal, társaimmal, de minden ver-
seny után rengeteg tanulniva-
lónk van, mindig sokat
fejlődhetünk. Bízom benne,
hogy a Marosvásárhelyen sorra
kerülő fogathajtó országos
döntő mindenkinek egy pluszt
hoz, nem csak egyszerű tapasz-
talatot. 

– Milyen lovakkal versenyez
ön?

– Elmondhatom, hogy talán
nekem vannak Romániában a
legérdekesebb lovaim: három
sárga lipicai lóval versenyzek.
Érdekességként említhető meg,
hogy a lipicai fajtában a sárga

példányoknak a továbbtenyész-
tése nem igazán ajánlott. 

Ez egy nagyon érdekes fogat,
évek óta már velük dolgozom,
nem túlzok, ha azt mondom,
hogy családtagként tartjuk szá-
mon őket.

– Ezért is mondják azt, hogy
nagyon fontos a hajtó meg a ló
kapcsolata?

– Valóban, ez az egyik leg-
fontosabb dolog a fogathajtás-
ban. Abban az esetben, ha a
versenyző nagyon jó eredményt
ér el, 60 százalékban az ered-
ményt a lovak hozzák. Ha az
eredmény elmarad, akkor min-
denképp a hajtóban kell keresni
a hibát. 

Tulajdonképpen a fogatot
úgy kell összeállítani, hogy na-
gyon jó eredményt lehessen el-
érni. Ehhez több éves munkára
van szükség, de ugyanakkor
tudni kell azt is, hogy a lovak és
a sportolók olyan közös párost
kell alkossanak, ami garantálja
a sikert, de ez a kapcsolat kellő
szakmai tudással és tapaszta-
lattal is kell ötvöződjön, hogy
eredményes legyen.

– Ezekkel az izmos, a verse-
nyekre jól felkészített lipicai sárga
versenylovakkal ön már sok jó
eredményt ért el az évek során,
de mégis melyikre igazán
büszke?

– Mindenképp a hazai ered-
ményekre vagyok a legbüsz-
kébb, hiszen többek közt két-
szeres román fogathajtó bajnoki

címet is köszönhetek lovaimnak,
de őszintén bevallom, hogy arra
is büszke vagyok, amikor nem-
zetközi versenyeken sikerül di-
adalmaskodnom, és büszkén
hallgatom a hazai himnuszt. 

– Köszönöm a beszélgetést és
további sok sikert kívánok!

– Én köszönöm, de tudja,
hogy mi hajtók, miért vagyunk
nyakkendősen kiöltözve a ver-
senyeken? Mert nekünk minden
verseny ünnepet jelent...

****
Román Lovassport Szakszö-

vetség fogathajtó szakosztálya
hagyományosan újra szeptem-
ber második hétvégéjén tartotta
meg az országos fogathajtó-
bajnokságot, ugyanakkor a két-
csillagos nemzetközi bajnokság-
gal egy időben a Román
Lovassport Szakszövetség fogat-
hajtó szakosztályának első al-
kalommal sikerült megszervezni
a Balkán- kupát is, így szeptem-

ber 12–14. között ismét bené-
pesült a Romsilva Maros-parti
lovardája, illetve méntelepe. A
versenyről dr. Kelemen Atilla, a
szakosztály vezetője tájékoz-
tatta a Központot a szombati
versenynapon:

– Az idén gazdagodott a
programunk, hiszen a Balkán
kupát is kiírta a szövetség, így
nagyon örvendünk, hogy három
nemzet, a román válogatott, a
görög csapat (akik négy fogattal
első ízben vettek részt nemzet-
közi versenyen saját határaikon
kívül) és szerbiai hajtók is részt
vesznek a versenyen, viszont a
szlovénok is elfogadták a meg-
hívást, de sajnálatos módon
ezen a napon rendezik az ottani
országos bajnokságot is, és ezért
nem tudtak eljönni. 

Én úgy gondolom, hogy
most is egy korrekt verseny lesz,
itt van Romániából a bővített
válogatott keret minden fogat-
hajtója. 

Ez egy nemzetközi kétcsilla-
gos verseny, ahol nem könnyűek
az akadályok, ezért eléggé ne-
héz feladatok elé állítják a haj-
tókat és a lovakat, de reméljük,
hogy minden versenyző és lo-
vaik a tudásuk legjavát adják. 

A tegnap volt a díjhajtás, ma
pedig a maraton, amit vasárnap
az akadályhajtás követ –
mondta el dr. Kelemen Atilla, az
országos fogathajtó szakosztály
vezetője. 

Nemcsak verseny volt a ma-
rosvásárhelyi lovardánál, hanem
itt tartották meg a kötelező két-
évenkénti bírói továbbképzőt is,
amelyen a hazaiakon kívül hor-
vátok, szerbek, görögök és ma-
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A helyi Krigel Sport Klub versenyzőjével, veze-
tőjével a szombati Román Fogathajtó Bajnok-
ság Marosvásárhelyen megtartott döntője so-
rán, a maratonhajtás előtt beszélgettem a
fogathajtásról mint sportágról, az eddigi ered-
ményeiről és a hajtó-lovas közötti kapcsolatról. 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Minden fogathajtó verseny ünnep Röviden 

Kosárlabda, Nemzeti Liga, 
barátságos torna

Két tornagyőzelem után, a saját rendezésű Maros Kupán
is diadalmaskodott a marosvásárhelyi férfi kosárlabdacsapat.
Srecko Szekulovics és Szászgáspár Barnabás legénységének
mindhárom találkozón sikerült legyőznie ellenfelét.

A Rovinari együttesét magabiztosan, Kolozsvárt nehezen,
az ifjúsági csapatot pedig simán verve megnyerte a Maros KK
a hazai tornát.

Férfi kosárlabda, Maros Kupa, ligeti Sportcsarnok, szept.
11–13.:

Kolozsvári U BT–Maros KK II. 111–58 (30–9, 25–22, 23–
15, 33–12)

Maros KK–Energia Rovinari 89–72 (17–15, 31–12, 18–
26, 23 – 19)

Energia Rovinari–Maros KK II. 104–36 (26–10, 26–8, 21–
8, 31–10)

Maros KK–Kolozsvári U BT 77–76 (21–23, 20–22, 14–14,
22–17)

Maros KK–Maros KK II. 104–59
Energia Rovinar–Kolozsvári U BT 80–69 (16–19, 29–7,

21–20, 14–23)
A Maros KK legközelebb szeptember 20-án, szombaton 18

órai kezdettel játszik felkészülési mérkőzést. A ligeti sport-
csarnokban az elmúlt bajnoki évad második helyezettje, a
Nagyváradi MSK lesz a vendég. Amérkőzésen a marosvásár-
helyi klub nemzeti ligás és másodosztályos csapatának keretét
is bemutatják a közönségnek. 

Labdarúgás, 1. Liga
CSM S Iasi-ASA 2-2 

Hihetetlen, de igaz: öt gólt rúgott a marosvásárhelyi ASA
– egyet lesből (Amauri), két öngólt (Bejan meg Hora révén),
és kettőt akcióból (Goga és N’Doye volt eredményes –, míg
ellenfele egyet sem, így osztoztak a két bajnoki ponton. 

Ez volt a román bajnokság szezonbeli talán legfurcsább ta-
lálkozója, amelyen az ASA két egykori marosvásárhelyi (vagy
Marosvásárhelyen is megfordult) játékost (Caparco és Adi
Olah) is soraiba tudó Iasi-i CSM ellen szerzett mindössze egy
bajnoki pontot idegenben. 

Az ASA, annak ellenére, hogy két pontot elszalasztott, to-
vábbra is a tabella 6. helyén áll.

Interjú a 46 éves kétszeres román bajnok Bajkó Tibor fogathajtóval

gyarországiak is jelen voltak. A
versenyt megelőző napon elmé-
leti felkészítőt tartottak, majd
a próbák alatt gyakorlatban is
tesztelték a bírókat. A képző mi-
att a vetélkedőt rangos zsűri bí-
rálta el.

Ennek elnöke a metodoló-
giai képzést vezető belga Mark
Venteil volt, ezenkívül az ítészi
testület tagja a legígéretesebb
nemzetközi bíró, a cseh Jirji Ku-
nat, ugyanakkor a magyaror-
szági Borka József nagy tekin-
télyű bíró, de a versenyt
megtisztelte jelenlétével a nem-
zetközi lovasszövetség fogat-
hajtó bizottságának elnöke,
Fugli Károly is. Utóbbi első al-
kalommal látogatott meg egy
romániai versenyt.

Arra a kérdésre, hogy van-e
vásárhelyi, vagy Maros megyei
fogathajtó résztvevője a ver-
senysorozatnak, dr. Kelemen 
Atilla a következőket mondta:

– Sajnos, amióta a fogatunk,

a Marosvásárhelyi Pro Régió Lo-
vasklub fogata nem versenyez
már, nincs Maros megyei ver-
senyző, hiszen ez egy felszerelés
szempontjából igényes sportág.
Köztudott, hogy a Forma 1 után
a fogathajtást tartják a legdrá-
gább sportágnak. Tehát költsé-
ges dolog ebbe belefogni, mi
több, szükséges legalább 3-4 ló
is, hogy egy eredményes ket-
tesfogata legyen az embernek. 

Végezetül a romániai fogat-
hajtás jövőjéről így vélekedett
dr. Kelemen Atilla:

– Románia az elmúlt három
fogathajtó világbajnokságon is
az első tíz nemzet közé került,
ami azt jelenti, hogy ott va-
gyunk a fogathajtás élvonalá-
ban, ez nem csak nagyon jó, de
egyben kötelez is minket, hogy
jó eredményeket érjünk el ez-
után is. Vannak jelenleg is jó
eredmények, így elmondhatjuk,
hogy jó úton halad a romániai
fogathajtás. 

Kelemen Atilla

Bajkó Tibor
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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: – Pardon, de minden jövedelemforrásodat fel kell kutatnom a gyermek érdekében!


