
Interjú

„Az ördög malmában dolgoztam" 
Beszélgetés Hegyi Mária 

magyar szakos tanárnő, íróval
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Sport

Ki kinek szurkol, Magyarország
vagy Románia a favorit?
Holnap, szeptember 4-én sorsdöntő EB-selejtező mér-
kőzésre kerül sor Budapesten (21.45-kor román idő
szerint) a Ferencváros pályáján, a Groupama Arénában
Magyarország és Románia labdarúgó válogatottja kö-
zött.  Neves egykori labdarúgónak (és nem csak) tettük
fel a kérdést, hogyan látja a találkozó kimenetelét. 

Társadalom 

„Vásárhely lett a világ közepe” 

Közel ezer személy fordult meg a Marosvásárhelyiek
III. Világtalálkozójának rendezvényein, ahol a város la-
kosai mellett a legtöbben Magyarországról érkeztek
haza, de sok visszatérő jött Európa más országaiból,
illetve Amerikából és Ázsiából is. Délelőtt a Bolyai lí-
ceum udvarán berendezett Nosztalgia Kávéházban it-
ták a feketét és mesélték a történeteket a vendégek. 

>>> 4. oldal

>>> 4.  oldal

>>> 7. oldal

Vélemény

Jaj, de unom a politikát…    

…énekli István csapodár felesége, Gizella a
kedvenc rockoperánkban. Hozzá hasonlóan ne-
künk is minden okunk megvan rá, hogy tele
legyen a tanyeszlink a politikával. A tervezett
4%-os TVA-csökkentést úgy próbálják eladni
a popornak, mint valami kisebbfajta gazdasági
csodát, és növekvő makroökonómiai mutatók-
kal kérkednek, csak épp arról nem beszél senki,
hogy azért alakulnak viszonylag kedvezően
ama indikátorok, mert a nagyberuházások évek
óta stagnálnak. Politikusaink, mint rendesen,
szinte teljesen eltűntek szem elől a meleg hó-
napokra.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Kik és miért félnek 
a magyar nyelvtől?           

Nem bízik önmagában, ebből következően sen-
kiben, semmiben az a hatalom, amely egy, az
ország hivatalos nyelvétől eltérő felirat láttán
annyira elveszti fejét, józan ítélőképességét, hogy
azonnal és habzó szájjal az állami szuverenitás
megsértéséről kezd hadoválni. Mindezt a szé-
kelyudvarhelyi helyi rendőrség autóin szereplő
kétnyelvű feliratok kapcsán kipattant, bukaresti
médiasegédlettel tovább fokozott, csúcsrajáratott
hisztéria mondatja velem. Az történt, hogy a
rendőrautó négy felirata közül az egyik magyarul
adja tudtára a derék udvarhelyi székelyeknek,
hogy a masina a „helyi rendőrség” szolgálatában
áll. Vajon Vásárhelyen elképzelhető lenne, hogy
hasonló módon járjon el a városvezetés?

>4. oldal

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

Húsz év után végre született egy megfontolandó és ésszerű közlekedési tanulmány Marosvásárhe-
lyen – tudtuk meg a múlt heti tanácsülésen. „A szekértői tanulmány szerint felszámolnák a Siletina
és a helyi közszállítási vállalatból létrejött társulást, és az önkormányzat független cégre bízná a
tömegközlekedést” – mondta el Bakos Levente tanácsos, aki hozzátette, hogy így gazdaságosabb
és optimálisabb lesz a városi közösségi közlekedés.

Hamarosan új buszokkal utazhatunk 



A népek tavasza 
és a magyar reformkor

Folytatódik a Kós Károly
Akadémia Alapítvány nagy si-
kernek örvendő történelmi elő-
adássorozata. A következő
előadást Hermann Róbert, a Ká-
roli Gáspár Református Egye-
tem Bölcsészettudományi Kara
Történettudományi Intézetének
vezetője tartja szeptember 3-
án, csütörtökön 17 órától a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Klubban (a
Köpeczy–Teleki-ház első eme-
letén, a Forradalom utca 1. sz.)
A népek tavasza és a magyar re-
formkor címmel.

Képzőművészeti 
könyvek bemutatója

Két különlegesen szép és je-
lentős művészeti kiadvány be-
mutatójára kerül sor
Marosvásárhelyen, a Bernády
Házban szeptember 3-án, csü-
törtökön délután 6 órától.
Mindkét könyv igazi csemege a
művészetkedvelők számára,
rendkívül gazdagon mutatják
fel Thorma János életművét, il-
letve a nagybányai művészte-

lep kivételes értékeit. A kötetek
szerzői, létrehozói közül többen
elmennek az eseményre, ame-
lyen Kovács Zita – Büki Barbara
Thorma János című könyvét és
Büki Barbara – Kovács Zita Bay-
gyűjtemény című albumát is-
merhetik meg az érdeklődők. A
kiadványokról rövidfilm is ké-
szült, azokat is levetítik a ren-
dezvényen, majd Nagy Miklós
Kund művészeti író és Henter
György, a marosvásárhelyi Vár-
templom lelkipásztora méltatja
a kiadói újdonságokat.

Csapágyszekérverseny

A Rotaract Club Téka a ’80-
as, ’90-es évekre emlékeztetőül
csapágyszekérversenyt szervez
szeptember 12-én 10 órától a
Somostetőn levő Erdő utca te-

tejéről. A szekereket a résztve-
vőknek kell elkészíteniük, hosz-
szuk nem haladhatja meg a 2
métert, a kerék átmérője 10 és
30 cm között kell legyen. Kétfős
csapatok nevezhetnek be, köte-
lező a bukósisak, a kemény
talpú cipő és a munkavédelmi
kesztyű viselése. A díjkiosztó
ünnepség este 8-tól lesz. Je-
lentkezni, érdeklődni a
race2015rtc@yahoo.com e- mail
címen vagy a 0745-917-086-os
telefonszámon lehet.

Be lehet nevezni a 
nemzetközi fotóbiennáléra

November 6-án nyílik meg a
7. nemzetközi és a 15. országos
biennále fotószalonja, amelyet
a marosvásárhelyi Marx József
Fotóklub a Marosvásárhelyi Pol-

gármesteri Hivatallal és a me-
gyei tanáccsal közösen szerve-
zett. A benevezők szeptember
15- ig küldhetik el munkáikat a
szervezőknek, a zsűrizés 19–
20-án lesz, az eredményeket
22- én közlik az érintettekkel. A
kiállítást a Kultúrpalota kiállító-
termében november 6–21. kö-
zött tekintheti meg a közönség.

Kirándulás Koltóra

A Magyar Dolgozók Egyesü-
lete szeptember 12-én kirándu-
lást szervez Koltóra és
Nagybányára, a bányavirág-
múzeumba. Bővebb felvilágosí-
tás a Madách utca 12/A alatti
székhelyen vagy a 0744-928-
299 telefonon hétfőtől péntekig
kizárólag 9–11 óra között.
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Horoszkóp
KOS: Egy régebbi kérelmét ezen a héten kedvezően bí-
rálnak el. Amennyiben házas vagy párkapcsolatban él,
a hét során érezhet fokozott szeretetéhséget. Ebből fa-
kadóan adódhatnak konfliktusok ön és párja között.
BIKA: Valaki, aki már rég távol él öntől, újra felveszi
önnel a kapcsolatot, ami nagy örömmel tölti el. Hosszú
távú terveivel kapcsolatban most nem érdemes kockáz-
tatni. Elérkezettnek látszik az idő arra, hogy a tervezett
változtatásokat kivitelezze.
IKREK: A hét bolygóállásai arra figyelmeztetik önt, hogy
érzelmi téren nagy döntések meghozatalát jobb lenne
egy kicsit halasztani. Az idő nem kedvez a jó döntések
meghozatalához ezen a téren.
RÁK: Párkapcsolatában a meghittség, az egymás felé
való fordulásnak kedvező ez az időszak. A hét elején
energiaszintje egy kis törődést igényel. Kerülje a na-
gyobb erőfeszítéseket igénylő teendőket. 
OROSZLÁN: A dolgai jó vezetéséhez most a pénzügye-
ivel és a párkapcsolatával való törődésre hívják fel a fi-
gyelmét a csillagok. Ennek a hétnek a bolygóhatásai
kifejezetten feszült légkört vált ki ön körül a hét első fe-
lében. Ez önben is kiválthat nyugtalanságot.
SZŰZ: A környezete maximálisan igyekszik minden tá-
maszt megadni önnek, ha szükségét érzi. Amennyiben
belföldi utazást tervez, jó kilátások ígérkeznek.Ha új
céget szeretne alapítani, amiben kereskedelmi tevé-
kenységet is tervez, ez a hét nagyon kedvező a kezdés-
hez.
MÉRLEG: Ebben az időszakban óvatosnak kell lennie a
kockázatos ügyekkel. Ez az időszak nem kedvez semmi-
lyen bizonytalan terveknek. Amennyiben házas, érde-
mes párja új ötleteit támogatni.
SKORPIÓ: Egy nagyszerű meghívást kap, melyet ki-
hagyni vétek lenne, ugyanis ott sok érdekes emberel is-
merkedhet, akik közül akad, akivel köthet szoros
barátságot. Ne legyen túl borús a pénzügyei miatt.
NYILAS: Ebben az időszakban nagyobb hangsúlyt kell
fektetnie az egészségének megőrzésére. Amennyiben
panaszai vannak, mindenképp keresse fel orvosát, ne
halogassa. A fájdalomszüntetők csak a tünetet blokkol-
ják, de a bajt nem oldják meg.
BAK: Amennyiben külföldi érdekeltségű üzleti lehető-
ségekben gondolkodik, fontos, hogy fokozottan figyel-
jen az ön előnyeinek érvényesítésére. Ha előrelátóan
tervez, elkerülheti azt, hogy később kiderüljön az, hogy
a munka kedvéért dolgozott csupán és semmi más ha-
szon ne származzon belőle.
VÍZÖNTŐ: Amennyiben túl zsúfoltak a napjai, most egy
kicsit elhalaszthatja ennek a tervnek a végrehajtását egy
olyan időpontra, amikor több időt tud rá fordítani. Nagy
szerep jut most önnek az életében egy kreatív ötletnek.
HALAK: Egy összejövetelre lesz hivatalos, amire érde-
mes lenne elmennie. Ott új szövetségesekre, új bará-
tokra tehet szert, akikkel jó kapcsolatot tud kiépíteni a
későbbiekre nézve. Ezen a héten egy pár váratlan kiadás
okozhat fejtörést a pénzügyi helyzetét illetően.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o

www.studium.ro

Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni

Napozó / Péterfi József grafikája



Jaj, de unom 
a politikát… 

…énekli István csapodár felesége, Gizella a kedvenc
rockoperánkban, melynek legújabb feldolgozását a Duna Tv
jóvoltából alkalmunk nyílt megtekinteni augusztus husza-
dikán, méghozzá élő közvetítésben és az eredeti helyszínről,
a Királydombról. Az előadást Novák Péter rendezte, a régi
szereplőgárdából csak Nagy Ferót és Deák Bill Gyulát tartot-
ták meg, illetve Varga Miklóst, akit a látvány érdekében har-
minckét éve a királyfinak jobban beillő Pelsőczy Lászlóval
duplikáltak. Néhány érdekesség az előadásból: István (Varga
Miklós) idősebb a saját anyjánál (Keresztes Ildikó), Koppányt
az a Feke Pál alakítja, aki egy korábbi verzióban István volt
(de legalább nem három, hanem kilenc csaja van), és aki az
árja kinézetével és a hosszú fekete bőrkabátjával inkább egy
Gestapo-tisztre emlékeztet, mint Zerind lázadó fiára. To-
vábbá, a Gizellát alakító ex-X-Faktoros Danics Dóra jelenléte
legalább annyira érthetetlen, mint az, hogy a pasija miért
biciklizik éneklés közben, vagy hogy a Rékát domborító Ra-
dics Gigi arcán mitől bénultak le a mimikai izmok. De min-
dent összevetve, egész nézhető; aki nem látta és kíváncsi rá,
az a Youtube-on megtalálja, tűrhető minőségben.

Gizellához hasonlóan nekünk is minden okunk megvan
rá, hogy tele legyen a tanyeszlink a politikával. A tervezett
4%-os TVA-csökkentést úgy próbálják eladni a popornak,
mint valami kisebbfajta gazdasági csodát, és növekvő mak-
roökonómiai mutatókkal kérkednek, csak épp arról nem be-
szél senki, hogy azért alakulnak viszonylag kedvezően ama
indikátorok, mert a nagyberuházások évek óta stagnálnak.
Politikusaink, mint rendesen, szinte teljesen eltűntek szem
elől a meleg hónapokra. Ponta Törökországban műttette
meg a csülkét nyár elején (tételezzük fel, hogy igaz, és nem
csak a DNA elől bujkált, habár orvosi zárójelentést nem lát-
tunk, de még csak egy fránya térdheget se), aztán elhúzott
Floridába egy kicsit, családostól, kipihenni az állítólagos
műtét utáni, hetekig tartó pihenés fáradalmait. Ja, és a kettő
között elszambázott Nagylakra átadni azt a nyúlfarknyi „au-
tópályát”, amit azzal reklámoztak, hogy összeköti Magyar-
országot Romániával, holott valójában nem köt össze
semmit semmivel: néhány kilométer után megszűnik, el-
vész, belesimul a tájba. Iohannis koma buráját se láttuk
sokat, legfeljebb repülőre való felszállás vagy leszállás köz-
ben: a beiktatása óta eltelt kilenc hónap alatt többet uta-
zgatott már a nagyvilágban, mint anno Ceausescu két ötéves
terv időtartama alatt, vagy egy vándormadár egész életé -
ben. 

Kánikulából kijutott idén nyáron gazdagon: heteken ke-
resztül olyan hőség volt, hogy a gólyák kondenzcsíkot húztak
maguk után az égen, a kovászos uborka nem napok, hanem
órák alatt készült el, és néha bele kellett kortyolnunk egy
citromos sörbe, hogy rázzon ki a hideg. A gond csak az, hogy
a nagy meleg pusztító szárazsággal párosult, de sebaj, leg-
alább lesz majd mire fogni az őszi élelmiszer-drágulásokat.
(Egyébként Ponta már be is jelentette a minap, hogy az
aszály miatt lassulni fog a gazdasági növekedés az utolsó
negyedévben. E fiúból jós lesz, akárki meglássa! – mondo-
gathatták róla kiskorában.) 

Persze, pofázni a legkönnyebb, mert azt fekve is lehet,
ahogy az öreg szabó mondta. Hiszen senki nem tart itt ben-
nünket erőszakkal (sőt!), bármikor szedhetjük a sátorfánkat,
és elkotródhatunk, úgyis nagy divat manapság migrálni. Ha
pedig maradunk, akkor jobban tesszük, ha kussolunk, és
nincsenek nagy elvárásaink se a politikusokkal, se másokkal
szemben. Különben könnyen úgy járhatunk, mint ama ele-
gáns úriember, aki egy zimankós téli napon egy vidéki állo-
máson rekedt, és a restiben poharazgatva megkérdezte a
csapost, hogy kaphat-e jégkockát a vodkájába, amire amaz
megpödörte a bajszát, köpött egy vaskosat a gyalulatlan,
göröngyös deszkapadlóra, majd így szólt: jégkockát, te ütő-
dött, jégkockát? Eredj ki, oszt nyald meg a sínt!

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. szeptember 3–9.

Húsz év után végre született egy megfontolandó és ésszerű közlekedési tanulmány Marosvásárhelyen –
tudtuk meg a múlt heti tanácsülésen. „A szekértői tanulmány szerint felszámolnák a Siletina és a helyi
közszállítási vállalatból létrejött társulást, és az önkormányzat független cégre bízná a tömegközlekedést”
– mondta el Bakos Levente tanácsos, aki hozzátette, hogy így gazdaságosabb és optimálisabb lesz a városi
közösségi közlekedés. 

Átszervezik a tömegközlekedést Molnár Tibor

Hamarosan új buszokkal utazhatunk 

Az önkormányzati képvise-
lőtestület által kinevezett bi-
zottság – amely tagjai tanácso-
sok, a polgármesteri hivatal,
illetve a helyi közszállítási vál-
lalat képviselői – elfogadta a
szakértői elemzést, és az elkö-
vetkezőkben konkrét határozat-
tervezeteket hagynak majd jóvá
ennek gyakorlatba ültetése ér-
dekében.

A tanácsosok 
kezében a döntés

A szakértői tanulmány java-
solja többek közt az elavult gép-
park felújítását, azaz mintegy
72 új autóbusz vásárlását. „A
géppark elöregedett, ennek fel-
újítására jelentős beruházás
szükséges. A tanulmány készítői
kimondják, hogy a teljes autó-
park elévült és ki kell cserélni
azt, de erre természetesen fo-
kozatosan kerülhet sor. A keddi
tanácsülésen a költségvetés ki-
egészítéseknél megszavaztuk,
hogy a 2016-ban és 2017-ben
az autóbuszok vásárlására jóvá-
hagyott hárommillió lejt hat-
millióra emelik, ami korántsem
elég, de kezdetnek jó. A közbe-
szerzési eljárás már elindult” –
mondta Bakos. Azt is hozzá-
tette, hogy egyelőre nem tudni,
mi lesz a jelenlegi társulással.
„Azt az önkormányzati képvise-
lők fogják eldönteni, hogy meg-
fogadják-e a tanulmány készí-
tőinek javaslatát, s a város a
saját kezébe veszi-e a tömeg-
közlekedés működtetését vagy
sem” – tudtuk meg. A tanul-
mány azt is tartalmazza, hogy
a mikróbuszok, úgynevezett
maxi-taxik kerüljenek ki teljes-
séggel a forgalomból, amely út-
vonalakon pedig alacsony az
utaslétszám, ott 30 férőhelyes

buszokat kell forgalomba he-
lyezni.

Mint ismeretes, a jelenlegi
tömegközlekedési vállalat két
cégnek az együttműködéséből
született a 2000-es évek lege-
lején: a helyi közszállítási vál-
lalat, illetve a Siletina Rt. társu-
lásából. A helyi vállalatnak 40
autóbusza van, a Siletina pedig
hozzávetőlegesen 60-80 jármű-
vel járul hozzá a közlekedés mű-
ködéséhez. Egyébként ez a mi-
nimálisnál alacsonyabb szám,
hisz legkevesebb 120 forgalom-
ban lévő járműre van szükség
ahhoz, hogy szűkösen ugyan,
de lefedje a város igényeit. 

Év végéig új buszokkal 
is közlekedhetünk

A következő lépés, hogy a
városháza, az önkormányzat és
a közszállítási vállalat képvise-
lőiből álló bizottság határozat-
tervezetet állít össze, amely a
fent említett tanulmányon
alapszik, és a legfőbb tenniva-
lókat vázolja. A legfontosabb az
új autóbuszok vásárlása, de

hosszútávon az útvonalak, a
menetrend változására is szá-
mítani lehet. Bakos szerint jó
esély van arra, hogy év végéig
új buszokkal is közlekedhessünk
Marosvásárhelyen.

Sok a panasz 
a tömegközlekedésre

Úton-útfélen hallhatjuk,
hogy a lakosok panaszkodnak a
tömegközlekedésre, egyébként
teljesen jogosan. „Nyárádtőről
ingázom a városba dolgozni, de
onnan gyorsabban és egysze-
rűbben jutok be a városba, mint
a vidéki buszjárat megállójától
– ami a városban van – a mun-
kahelyemig” – panaszolja la-
punk olvasója.

A lakosok nyolcvan 
százaléka ingyen utazik

Azt is tudni kell, hogy a szál-
lítás majdnem ingyenes, hisz a
lakosok 80 százaléka kedvezmé-
nyesen vagy díjmentesen utazik.
A kisbuszokra érkezik a legtöbb
panasz, hogy tülekedés van raj-
tuk és kényelmetlenek. Szabály
szerint nem lenne szabad több
embernek utaznia a járművön,
mint ahány helyre engedélye
van, de ehhez nyilván gyakoribb
járatokat kellene biztosítani, ez
pedig plusz költséget jelent. 

Történeti áttekintés

Amint azt a Siletina román

nyelvű honlapjáról megtudjuk,
Marosvásárhelyen 1949. május
1-je óta működik tömegszállí-
tás, amelynek elindítását abban
az időben helyi vállalkozók kez-
deményezték, és eredetileg az
volt a céljuk, hogy saját erőből
oldják meg azt, ne kelljen im-
portjárműveket üzembe he-
lyezni. Mivel ezt végül nem va-
lósíthatták meg, 1948-ban a
brăilai szovjet áruk parkjából tíz,
teherszállító autókból buszokká
átalakított járművet vásároltak.
Egy évvel később tehát, május
1-jén három vonalon, 14 kilo-
méteren indult meg a tömeg-
szállítás a városban. Még ugyan-
abban az évben, december 1-jén
egy újabb vonalat nyitottak
meg, ennek köszönhetően pedig
15,8 kilométeren jártak már a
város buszai. Az első évben 810
ezer jegyet vásároltak, a buszok
pedig összesen 159 866 kilomé-
tert tettek meg. 1950-re már 13
autóbusz járt a városban, ame-
lyek 484 ezer kilométert tettek
meg, 3 millió 440 ezer utast szál-
lítottak, 1956-ban 17 autóbusza
volt a városnak, míg 1960-ra
már 13 vonalon 40 autóbusz
szolgálta ki a marosvásárhelyi
utazóközönséget.

Jelenleg 21 vonalon jár az
1992-ben alapított Siletina Kft.
120 autóbusza, alkalmazottai-
nak száma meghaladja a 200-
at. Működésére a városi költség-
vetésből 2014-ban 16 millió 500
ezer lej jutott.

Pál Piroska

„Nyárádtőről ingázom a városba dolgozni, de onnan
gyorsabban és egyszerűbben jutok be a városba, mint a
vidéki buszjárat megállójától – ami a városban van – a
munkahelyemig”.
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Nem bízik önmagában, ebből követ-
kezően senkiben, semmiben az a hata-
lom, amely egy, az ország hivatalos
nyelvétől eltérő felirat láttán annyira el-
veszti fejét, józan ítélőképességét, hogy
azonnal és habzó szájjal az állami szu-
verenitás megsértéséről kezd hadoválni.
Mindezt a székelyudvarhelyi helyi rend-
őrség autóin szereplő kétnyelvű feliratok
kapcsán kipattant, bukaresti médiase-
gédlettel tovább fokozott, csúcsrajára-
tott hisztéria mondatja velem. Az
történt, hogy a rendőrautó négy felirata

közül az egyik magyarul adja tudtára a
derék udvarhelyi székelyeknek, hogy a
masina a „helyi rendőrség” szolgálatá-
ban áll. Vajon Vásárhelyen elképzelhető
lenne, hogy hasonló módon járjon el a
városvezetés? 

A „felháborító” esetre a már jól is-
mert bukaresti magyargyűlölő Bog-
dan Diaconu hívta fel a román politika
és média figyelmét. A beteges fantá-
ziájú zsebnáci szakmányban gyártja
magyargyűlölő irományait, amelyeket
a bukaresti médiaorgánumok rendre

közölnek is. Emberünk korábban a sze-
kus bekötöttségű Konzervatív Párt al-
elnöke – a párt jelenleg korrupció

miatt börtönbüntetését töltő média-
mágnás alapító elnöke a hírek szerint
a Securitate vagyonának egy részére
is rátette a kezét –, majd a jelenleg
kormányzó szociáldemokrata párt

tagja volt. Szélsőséges nézetei miatt a
posztkommunisták számára is vállal-
hatatlanná vált, ezért új pártot alapí-
tott. Ahol végre zavartalanul kiélheti
magyarellenes indulatait. 

Az udvarhelyi eset kapcsán a román
sovén-nacionalisták – politikusok, saj-
tósok, civilek egyaránt – a 
legalantasabb ösztöneiknek adtak han-
got: a magyar nyelv használatának
azonnali betiltása a legjámborabbnak
nevezhető követelésük. Korábban em-
lített „barátunk” máris bejelentette:

jogszabályban írná elő, hogy hivatalos
környezetben a románon kívül semmi-
lyen más nyelvet ne lehessen használni.  

A hőbörgők tömegéből kiemelke-
dett Remus Cerneának, a Zöld Párt el-
nökének meglepően higgadt érvelése,
aki a kétnyelvűség fontosságára hívta
fel a figyelmet, dél-tiroli, katalán,
baszkföldi példákat sorolva arra, hogy
a kétnyelvű feliratok még a hatalom
szimbólumának számító rendőrautó-
kon sem ördögtől valók. 

Szentgyörgyi László  

Kik és miért félnek a magyar nyelvtől?   

Mondom 
a magunkét

„Vásárhely lett a világ közepe” 
Közel ezer személy fordult meg a Marosvásárhelyiek III.
Világtalálkozójának rendezvényein, ahol a város lakosai
mellett a legtöbben Magyarországról érkeztek haza, de
sok visszatérő jött Európa más országaiból, illetve Ame-
rikából és Ázsiából is. Délelőtt a Bolyai líceum udvarán
berendezett Nosztalgia Kávéházban itták a feketét és
mesélték a történeteket a vendégek, lazításképp pedig
B. Fülöp Erzsébet, Ördög Miklós és Galló Ernő színművé-
szek a Mágnás Miskából adtak elő részleteket. De Ruszuly
Ervin koreográfus-akrobata hajmeresztő mutatványain
is szórakozhatott a közönség. Délután pedig a Kultúrpa-
lotában megszervezett gálaműsoron tekintették meg az
érdeklődők a Bekecs Néptáncegyüttest, Grossmann Péter
zongoraművészt, és további számos színvonalas produk-
ció végén közös éneklés is a program része volt.

Kávéasztal-szépségverseny
A Nosztalgia Kávéház olyan

népszerűségnek  örvendett,
hogy már a kezdéskor pótaszta-
lokra volt szükség, majd Kirsch
Attila főszervező köszöntője után
kezdődhetett az időutazás. A
korhű jelmezbe öltözött szerve-
zők mellett Bernády György egy-
kori városépítőt is megelevení-
tette Ördög Miklós színművész.
Az interaktív műsorban a ven-
dégeknek is lehetőségük nyílt
bekapcsolódni, sőt, kávéasztal-
szépségversenyt is hirdettek a
szervezők, ahol Szőcs Boróka az
üknagyszüleitől maradt kávés-
csészéket tette közszemlére,
Szabó Judit az írók, költők elma-
radhatatlan kávéházi kellékeit,
tollat, papírt, melléje pipát, ma-
gyar kártyát és régi pálinkáspo-
harakat sorakoztatott fel. Kiss
Bora pedig egy 1800-as évekből
származó Bibliával, illetve a déd-
és nagymamája emlékfüzeteivel
érkezett. Az ajándék-virágcsok-
rot mindhárom versenyző átve-
hette. A műsor a bolyais fiatalok
alkotta Illusion zenekar dalaival
ért véget.

Teltház a Kultúrpalotában
A délutáni gálaműsor telt-

házzal várta a fellépőket. Kirsch
Attila köszöntőbeszédében el-
mondta: „Ma harmadszor adjuk
a nagyvilág tudtára, hogy a ma-
rosvásárhelyiekben van erő és

akarat, éljenek akár itthon vagy
a nagyvilágban, a közösségépítés
és erősítés szándékával képesek
egymásért cselekedni.(…) Ta-
lálkozzunk jövőre is!”

Dalszöveg-konfetti 
és közös éneklés

A köszöntők után elkezdődött
a közel két és fél órás, műfajokban
változatos műsor. A sort a Bekecs
néptáncegyüttes fergeteges pro-
dukciója indította, őket követte
a marosvásárhelyi születésű
Grossmann Péter zongoramű-
vész. Kilyén Ilka szavalata után a
musicaldalokat előadó Kiliti Krisz-
tián és Illés Alexa művészetis di-
ákok uralták a színpadot. Bajai
testvérvárosunk is megtisztelt
művészeivel, így a Liszt Ferenc
Ami Rézfúvós Kvintett Bartók-
műveket szólaltatott meg, majd
az Illusion bolyais diákegyüttes
lépett színpadra. A fiatalokat a
Tiberius együttes követte, majd
Ördög Miklós Levente és Szabadi
Nóra kabaréjelenetekkel és kup-
lékkal szórakoztatta a nagyérde-
műt. A gálaműsor utolsó fellépői
Boros Emese és zenésztársai vol-
tak, akik az utolsó daluk alatt kö-
zös éneklésre hívták a közönsé-
get, amely dal szövegét a páholy
utolsó emeletéről leszállingózó
papírdarabokon kapta meg a kö-
zönség. A műsor himnuszaink
eléneklésével zárult.

Pál Piroska

„Az ördög malmában dolgoztam” 
– Beszélgetés Hegyi Mária magyar szakos tanárnő, íróval -

– Hogyan került kapcsolatba
az írással, miként lett újságíró?

– 1952-ben a Nagybányai
Kombinát Központi Műhelyébe
kaptam kinevezést mint köny-
velő. Abban az időben mindenki
végzett valamilyen plusz tevé-
kenységet, volt, aki táncolt, má-
sok színdarabban szerepeltek,
én írtam a vállalat faliújságja
számára. Ezen látta meg az írá-
saimat az Előre tudósítója, Rózsa
Gabriella és keresett meg. 1953-
ban már Bukarestben dolgoztam
az Előrénél mint riporter, majd
54–55-ben az aradi Vörös Lo-
bogó munkatársa lettem. De itt
be is fejeztem az újságírói pá-
lyafutásom. 

„Abban az időben 
kötelező volt hantázni"

– Miért szakított az újság-
írással?

– Aradon jól fizettek, de úgy
gondoltam, hogy nekem tovább
kell tanulnom, ezért Kolozsvárra
mentem. Aztán meg volt valami
az újságírásban, ami zavart. Ab-
ban az időben, aki tollat vett a ke-
zébe vagy megjelent egy pódiu-
mon, annak muszáj volt hantázni.  

– A kolozsvári egyetemi évei
alatt történtek a magyarországi
56-os események.

– Igen. Olyan évfolyamtár-
saim voltak, akik közül többen
lettek később tollforgató em-
berek, ismert személyiségek.
Szilágyi Domokos, Nagy Kálmán,
Kelemen István, Szilágyi Júlia,
Kelemen Kálmán, Koczka
György, László Anna, Boros Zol-

tán… Ezek közül sokan szen-
vedtek az 56-os események mi-
att. Aki akkor csak egy szót szólt,
az már ment is. Akinek volt egy
„jó barátja”, aki beárulta, az bör-
tönbe került. 

„Egy újságnak 
életszagúnak kell lennie”

– Mi történt az egyetem el-
végzése után?

– 1960–65 között magyar
szakos tanárként kerestem ke-
nyerem előbb Köszvényesen,
majd Csittszentivánon. 1965-
ben férjhez mentem és Buka-
restbe költöztem. A román fő-
városban előbb a Munkásélet
korrektora lettem. Az én meg-
látásom szerint egy újságnak
életszagúnak kell lennie, ez a lap
nem ilyen volt. 1972-ben kerül-
tem a Sajtóigazgatóság Magyar
Irodalom szakára lektornak. Az
ördög malmában dolgoztam,
ahol a hazudozás, elsimítás és
elhallgatás kötelességszámba
ment, s ha nem végeztük a kö-
telességünk, figyelmeztettek az
elvhű pártaktivisták. De soha
sem jutott hozzánk egy hang se,
amely az igazmondást követelte
volna. Még az írók közül is csak
a legbátrabbak merték meg-
tenni ezt. 1978-ban aztán meg-
szűnt a cenzúra, az intézményt
is átszervezték, átnevezték, én
egy méhészeti szaklaphoz ke-
rültem fordítónak. Három évet
dolgoztam ott, majd a Vegyipari
Kombinát tanfelügyelője lettem.
Innen jöttem nyugdíjba. 

– Mikor és milyen okból ha-

tározott úgy, hogy hazatér szülő-
földjére?

– Nyugdíjazásom után há-
rom tragédia következett be az
életembe, egy év leforgása alatt
meghalt a férjem, édesanyám
és a testvérem fia, Hegyi Lajos
matematikatanár, akit az 1989.
decemberi események idején
lőttek le Marosvásárhely főterén.
Úgy határoztam, hazatérek. A
bukaresti lakásom a fiamnak
hagytam, aki kis telket vásárolt
nekem Nyárádremetén és házat
épített. Azóta újra itthon élek. 

„Igazat írtál Mária!”

– Mióta ír és mi késztette arra,
hogy tollat ragadjon?

– Mikor hazatértem még élt
az édesapám, aki 80 éves korá-
ban fogott neki írni. Tulajdon-
képpen miatta kezdtem el én is
írni, ő késztetett erre.  1997-ben
jelent meg könyv formájába az
édesapám élettörténetét bemu-
tató írásom, a Megveszekedett
élet. Valójában az apám írását
bővítettem ki, de ő ezt nem
érezte magáénak. Ezért 2012-
ben kiadtam az ő neve alatt He-

gyi Lajos: Visszaemlékezést, azt,
amit ő írt le. Ugyanekkor szer-
kesztettem nyomdakészre a volt
magyar tanárom Teleky Dezső
verseskötetét, amely a Derűsen
viselt mostoha vers címet kapta.
Valamint ugyancsak 2012-ben
jelent meg életregényem a
Rügybomlástól lombhullásig. 

– Miért érezte szükségét an-
nak, hogy megírja élettörténetét,
és milyen visszajelzéseket kapott?

– Nem önmagamnak írtam,
hanem magunkról, magunknak.
Úgy gondolom, olyan életet él-
tem, amelyen keresztül mások
is betekintést nyerhetnek szülő-
falum történetébe, az akkori or-
szág városaiba, kiolvashatják be-
lőle az akkori kultúrpolitikát. A
visszajelzésekről pedig elmond-
hatom, hogy dr. Kakucs Lajos re-
metei származású történész írt
a könyvemről, és ami a hab a
tortán, Jókai Anna egy meleg-
hangú méltató levelet küldött a
címemre. De nekem az is elég,
ha a falubeliek azt mondják:
„Igazat írtál Mária!” 

Nemes Gyula

Hegyi Mária Nyárádremetén született 1933-ban, elemi tanulmányait is itt végezte. Ezt követően a maros-
vásárhelyi Ipar- és leányiskola tanulója lett, ahol miután a tanintézmény profilt váltott, könyvelő szakon
végzett 1952-ben. Tanulmányait 1955–1960 között véglegesítette, amikor a kolozsvári Bolyai Egyetem Fi-
lológia karán magyar-francia szakos tanári oklevelet szerzett. Volt újságíró Aradon, magyartanárnő Kösz-
vényesen, majd lektor és végül tanfelügyelő Bukarestben. 1990-ben hazaköltözött szülőfalujába, és azóta
négy könyve jelent meg. Nyárádremetei otthonában beszélgettük életéről, munkájáról.



A marosvásárhelyi 
örmények

Marosvásárhely életében az
örmények mint kereskedők tűn-
tek fel. Jelenlétükről a XVII. szá-
zadból találunk feljegyzéseket.
Termékeiket itt is a helyi, első-
sorban országos vásárokon ér-
tékesítették, majd tovább -
 mentek, újabb piacok, vásárok
után kutatva.

Ahogyan azt dr. Puskás At-
tila, a Marosvásárhelyi Örmény
Magyar Kulturális Egyesület el-
nöke lapunknak elmondta, a
vándorkereskedők mellett azon-
ban élt néhány örmény család
is a városban. Az első név szerint

Marosvásárhelyen élő örmény
kereskedő Örmény (Eórmeni)
Gergely, aki 1633-ban városi
polgárjogot kapott, egy másik,
Örmény (Eörménj) János 1645-
ben teszi le a város elöljárói előtt
a polgáresküt.

Az örmények részt 
kapnak a helyi 
kereskedelmi életben is

Az örmények legnagyobb
„gazdasági” ellenfelei a nagy-
szebeni Görög Compániához
tartozó görög kereskedők vol-
tak, akik a helyi tanácsnál elér-
ték az örmények kereskedésé-
nek korlátozását. 

Az akadályok leküzdése ér-
dekében a helyi örmények is,
Erdély más településeihez ha-
sonlóan elsősorban a bécsi ud-
varhoz és az erdélyi Főkormány-
székhez folyamodnak. Mivel az
örmény compania jelentős ösz-
szeggel támogatta az udvart, a
Guberniumot és a gyulafehér-
vári püspököt is, segítségükkel
elérték, hogy részt kapjanak a
helyi kereskedelmi életben is. 

A marosvásárhelyi örmények
többsége erzsébetvárosi volt, de
találunk közöttük a csíki, gyer-
gyószentmiklósiak és szamosúj-
vári companiához tartozókat is. 

Az első név szerint ismert és
szabad kereskedési joggal rendel-
kező örmény Marosvásárhelyen
az erzsébetvárosi Patrubán Lukács
volt, de nemsokára további erzsé-
betvárosi kereskedők érkezéséről
is beszámolnak az írások. 

Így Csíki Márton, Csíki István,
Patrubán Lukács és id. Görög
Demeter folytathatják kereske-
dői tevékenységüket Marosvá-
sárhelyen, és a XVIII. század vé-
gére a polgárjoggal rendelkező
örmény kereskedők száma tízre
emelkedik.

Jelentős vásárhelyi 
örmény családok

Marosvásárhely kereske-
delmi életében a XVIII. század
első felében változás történik:
amíg korábban a görögök ural-
ják a kereskedelmet, ekkorra az
örmény kereskedők befolyása
annyira megnő, hogy kiváltja a
városi elöljáróság aggodalmát
is. 

1817-ben például amiatt til-
takoznak, hogy Csíki Márton ör-
mény kereskedő a Maros túlsó
partján vásárokat kezdett tar-
tani. A 48-as forradalom előtt a
huszonöt adófizető kereskedő
család jelentős része örmény.
Vásárhelyi örmény családok a
Csíkiak, Dragománok, Emanuek,
Istvánfiak, Jakabffiak, Novákok,
Petráskók, Szenkovitsok, Dobá-
lok, Issekutzok, viszont a leg-
jobb anyagi helyzetben a Csíki
család tagjai, Márton, majd Ger-
gely vannak. Csíki Gergelyről az
adatok alapján állítható, hogy
1842-ben a város legtöbb adóját
fizető polgára volt. A Csiky csa-
lád jelentőségét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a Keresztelő
Szent János plébániatemplom
kriptája, ahol több, a családhoz
tartozó személy van eltemetve. 

Megnyílnak a társadalmi
érvényesülés kapui

Puskás Attilától még azt is
megtudtuk, hogy a kereskedők
mellett később megjelennek
más mesterséget űző örmények
is. Kézműves csak elvétve akadt
közöttük, de találunk szabót és
szűcsöt is. Ahogy a társadalmi
érvényesülés lehetőségei meg-
nyíltak előttük, sokan főként az
egészségügyi és a jogi pályán
választottak szakmát. 

Erre az adott lehetőséget,
hogy a városban élő örmények
jelentős része városi polgárrá
vált, sőt, a módosabb örmény
kereskedők egy része nemessé-

get is szerzett. Vallásilag az ör-
mény-katolikus vallást követték,
hiszen egyházjogi értelemben
ott, ahol nem létezett örmény
plébánia, a legközelebbi kato-
likus rítus egyházközségéhez
tartozva gyakorolhatták hitüket. 

Tanúskodó 
monumentális 
síremlékek

Gyerekeiket az itteni plébá-
niatemplomban kereszteltették,
házasságot is itt kötöttek, és ha-
lottaikat a katolikus temetőbe,
római katolikus szertartás sze-
rint temették el. Erről tanúskod-
nak a temető bejáratánál talál-
ható monumentális örmény
síremlékek.

Kereskedő mivoltukból adó-
dóan hamar elsajátították a ma-
gyar nyelvet, és idővel ez lett
anyanyelvük. Örmény identitá-
sukat otthonaikban ápolták, ál-
landó élő kapcsolatban élve Er-
dély más, örmények lakta
településeinek tagjaival. 

Egy projekt margójára.
Kezdeményezők 
és támogatók

Dr. Puskás Attila, a Marosvá-
sárhelyi Örmény Magyar Kultu-
rális Egyesületet elnöke lapunk-
nak még azt is elmondta, hogy
a Barabás Kisanna művészettör-
ténész segítségével a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum XI. C római
katolikus teológia osztályának
diákjaival (2008-2012-es évfo-
lyam) a latin feliratokat magyar
nyelvre fordították. 

Továbbá kiemelten fontos is-
merni azt a tényt is, hogy Oláh
Dénes főesperes úr támogatta
az ötletet és a tevékenységet,
mivel ezzel fény derül a katoli-
kus közösség sokak által mind-
eddig ismeretlen történetére,
és arra, hogy a városba telepe-
dett örménység aktív része volt
a város polgári közösségének. 

Azonban még azt is tudni
kell, hogy a sírfeliratokat ugyan-
csak latinból dr. Puskás Attila,
Székely Szilárd János, dr. Kál-
mán Attila fordította.

Ami az örmények adakozó
szellemét igazolja

Érdekes tény az is, hogy a
templomban Világosító Szent
Gergely, az örmények apostolá-
nak üvegablakát is felfedezték,
ami bizonyítja az örmények
adakozó szellemét, és azt, hogy
a közösség a város tehetős ka-
tolikus részéhez tartoztak, akik
nem csak kereskedtek, hanem
támogatták egyházukat.

A projekt keretében 2015.
október 16-18 között, az Ör-
mény napok keretében kerül sor
a táblák kihelyezésére. A későb-
biekben erre még visszatérünk.

Numquid vitandam mors
canit – Nemde az élőket 
a halál énekli el

Ahogyan azt Barabás Kis -
anna művészettörténész a Ma-
rosvásárhelyi Örmény Magyar
Kulturális Egyesület még meg
nem jelent kiadványában leírja,
a jezsuita rend által épített Ke-
resztelő Szent János templom
alapkövét 1728. augusztus 8-án
tették le Marosvásárhelyen. 

A templom bizonyára Valen-
tinus Scherzer jezsuita szerzetes
tervei alapján épült. 

Kivitelező mestere a Schwal-
bachból származó kolozsvári kő-
művespallér, Conrad Hammer, aki
a kolozsvári jezsuiták templomá-
nak munkálatait is irányította. 

(befejező rész a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A képek a Marosvásárhelyi
Örmény Magyar Kulturális

Egyesület tulajdonát képezik.
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A Kripta-projekt pár évvel ezelőtt indult el annak kapcsán, hogy a Marosvá-
sárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületet több örmény nevet fedezett
fel a templom alatti térben.  Amint azt az egyesület elnökétől, dr. Puskás Atti-
lától megtudtuk, minderről eddig kevés tudomása volt a marosvásárhelyi kö-
zösségnek és lakosságnak. Ezen a héten előzetesként erről a projektről, és a
marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplom kriptájáról írunk.

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplom kriptája
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Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

w
w

w.kozpont.ro

HETI HETES
A hét magyarázata. Ro-

mániát azért kerülték el eddig
a migránsok, mert nem tartozik
a schengeni övezethez – nyilat-
kozta a Nemzetközi Migrációs
Szervezet bukaresti irodájának
vezetője. Mircea Mocanu el-
mondta továbbá: a menekültek
azért választják az olyan orszá-
gokat útvonalul, amelyek tagjai
a határellenőrzés nélküli öve-
zetnek, mert a menedékkére-
lem elbírálásának időszakában
korlátozás nélkül utazhatnak.

Vagyis: köszönjük, Európa! 

A hét tiltása. Hollandiában
nem a krampusz, hanem Fekete
Péter a Mikulás segítője, de évek
óta sokan tiltakoznak a feketére
festett arcú, vörös szájú, afro-
parókás, középkori jelmezbe öl-
töztetett vicces figura ellen.
Most az ENSZ faji megkülönböz-
tetés elleni bizottsága is állást
foglalt az ügyben, és a holland
szociális miniszter egyetértett
vele. 

Le kell mosni a fekete smin-
ket a holland Mikulás hagyo-
mányos segédje, Fekete Péter
arcáról az ENSZ faji megkülön-
böztetés elleni bizottságának
pénteken előterjesztett jelen-
tése alapján. „Még egy régi és
mélyen gyökerező hagyomány
sem indokolhatja a diszkrimi-
nációt és az előítéleteket” – ol-
vasható a jelentésben.  A jelen-
tés szerint a fekete bőrű
állampolgárok közül sokan a
rabszolgaság örökségeként ér-
telmezhetik a feketére festett
arcú figurát.

Szerencsére Daniel Defoe
majdnem háromszáz éve halott,
mert most írhatná újra a Robin-
sont a nyomorult.

A hét „vicce”. Néhány héttel
azután, hogy Tunéziában 38
ember – többségük brit turista
– halt meg egy terrortámadás-
ban, a minap a törökországi Ic-
melerben található ötcsillagos
Grand Yazici Mares hotelben
„arabnak öltözött" fegyveresek
vették körül a medence partján
lazuló embereket. Ezek után egy
brit turistára valaki ráöntötte
egy „üzemanyag" feliratú kanna
tartalmát, majd előrántott egy
öngyújtót. A hotel vendégei pá-
nikba estek, de később kiderült:
csak vicc volt az egész, vagyis a
szálloda „Hollywood-tematikára
épülő szórakoztató medence-
parti showműsora” – csakhogy
ezt nem tudták azok, akiket épp
„szórakoztattak” az animátorok.
(A műsorban később Superman
és Rambo is feltűnik – talán sze-
rencsésebb lett volna őket sze-
repeltetni a show elején.) 

A benzines kannából (persze

csak vízzel) leöntött férfi, Jason
Phythian azóta több fórumon is
nyilatkozott az esetről, és nem
mondható el róla, hogy mara-
déktalanul elégedett lenne. Fő-
leg, hogy feleségével, a lány-
testvérével és annak két
gyermekével összesen 5000 fon-
tot (kábé 30 000 lej) fizettek az
all-inclusive nyaralásért.

A hét ínyencsége. Tűz fölé
akasztották, halálra égették,
majd felszeletelték, mint a
gyros-t az Iszlám Állam egyik
terroristáját. A brutális kivég-
zésről videó is készült, amelyen
Abu Azrael, az Iszlám Állam
egyik legrettegettebb ellensége,
a „Halál Angyala” látható, amint
a gyomorforgató cselekményt
végrehajtja. A felvételen a har-
cos egy ívelt karddal levágja a
terrorista lábát, majd a kamera
felé fordul és közli, hogy úgy
fogják minden ellenségüket fel-
vágni, mint a (nálunk is nép-
szerű) shaorma nevű hagyomá-
nyos húsételt. 

Úgy tudni, a videó az iraki
Baijiben készült. Azrael az iraki
Ali Imám brigád vezetője, egy
siíta milicista csoporté. Úgy
tudni, a férfi egy negyven év
körüli volt egyetemi tanár vagy
kommandós, aki azért hagyta
el otthonát, hogy csatlakozzon
az Iszlám Állam elleni harchoz.
Azrael megjelenése és egyedi
humora miatt igen népszerű a
közösségi médiában. Magát át-
lagos, békés embernek tartja,
de mint mondja: az Iszlám Ál-
lam terroristáival szemben nem
ismer kegyelmet.

Tényleg nem.

A hét könyvei. Egy inter-
netes oldal összegyűjtötte a leg-
bizarrabb gyerekkönyveket,
amelyeknek talán meg se lett
volna szabad jelenniük. Íme, né-
hány gyöngyszem (a címek for-
dítások, de zárójelben olvasha-
tóak az angol eredetiek is, hogy
ha valaki esetleg rájuk akar ke-
resni a neten):

Bárcsak apu ne inna annyit
(I wish daddy didn’t drink so
much)

A gáz, amit eregetünk (The
gas we pass)

Az többé nem az anyukád!
– zombis mese (That’s not your
mommy anymore! – a zombie
tale)

Mindenki szokott kakilni
(Everyone poops)

Ahová Vili ment… – egy kis
sperma nagy kalandja (Where
Willy went… – the big story
of a little sperm)

Minden barátom halott (All
my friends are dead) – dinosza-
uruszos könyvecske

Kabbé, nap! (Fuck you sun!)
Walter, a pukizós kutya

(Walter, the farting dog)
A kis majom nagy pisilő-cir-

kusza (Little monkey’s big pee-
ing circus)

Minden, amit szeretek csi-
nálni, illegális (Everything I
want to do is illegal)

Anyunak elvonóra kell men-
nie (Mommy needs to go to de-
tox)

Mese a kisvakondról, aki el-
ment megkeresni, hogy ki kakilt
a fejére (The story of the little
mole, who went in search of
whodunit) – Borítólapján a dü-
hös kisvakond, nagy barna pa-
lacsintával a fején

Jó éjszakát, gyerekek.

A hét kérdése. Az interne-
ten gyakran találkozni az alábbi
figyelmeztetéssel, egy hatalmas
18-as karika alatt: „A letölteni
kívánt oldal tartalma káros lehet
a kiskorúak fizikai, szellemi és
erkölcsi fejlődésére az erőszak,
illetve szexualitás ábrázolásának
jellege miatt”.

A szellemit és az erkölcsit
még értjük, a fizikait már ke-
vésbé: olyat látnak, hogy meg-
állnak a növésben?

A hét történelmi érde-
kessége. A hippi mozgalom
politikai szárnyának tekinthető
yippiek 1968 szeptemberében
egy Pigasus nevű disznót sze-
rettek volna elnökjelöltként in-
dítani a Demokrata Párt chica-
gói elnökjelölő konvencióján.
Tömegtüntetést szerveztek a
helyszínre, amelyet a rendőrség
brutálisan feloszlatott, a mala-
cot pedig letartóztatták.

Molnár Tibor
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Ki kinek szurkol, Magyarország
vagy Románia a favorit? 

Holnap, szeptember 4-én sorsdöntő EB-selejtező mérkőzésre kerül sor Budapesten (21.45-kor román idő szerint)
a Ferencváros pályáján, a Groupama Arénában Magyarország és Románia labdarúgó válogatottja között.  Neves
egykori labdarúgónak (és nem csak) tettem fel a kérdést, hogyan látja a találkozó kimenetelét. Íme, a válaszok: 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Labdarúgás, 1. liga
Jászvásári CSMS–ASA 0-1 (0-0) 

Egy kiegyensúlyozott találkozón az argentin Ramiro Costa
52. percben szerzett találatával nyert Jászvásáron az ASA a lab-
darúgó 1. liga 9. fordulójában. Az újabb három pontnak köszön-
hetően az együttes megerősítette dobogós pozícióját a tabellán,
ugyanis a szintén 16 pontot teljesítő Viitorul meg a Steaua csa-
pataival osztozkodnak egyelőre a harmadik helyen.

Az EB-selejtező mérkőzések miatt még egy hétig szünetel a
bajnokság. A következő fordulóban, a jövő hét végén az ASA
hazai pályán fogadja a Petrolul Ploieşti együttesét.

Kosárlabda
Másodszor is megnyerte 
az Energia Kupát a Maros KK

Audrius Prakuraitis tanítványai az elmúlt hétvégén Zsilvá-
sárhelyen hódították el az Energia Kupát, amelyen még részt
vett a házigazdák mellett a Nagyváradi VSK és a Kolozsvári U BT
csapata is. A marosvásárhelyiek a tavaly is tornagyőzelmet ün-
nepelhettek, miután a felkészülési időszakban a Nagyszebeni
Atlassib által szervezett Tordai Elemér-emléktornán is diadal-
maskodtak. 

A Maros KK játékosai először szombaton 69-70-re (15:14,
17:11, 7:17, 30:28) győztek a házigazda Zsilvásárhelyi Energia
ellen, majd vasárnap is jó játék után diadalmaskodtak a kolozs-
váriak ellen 74–72 (18:15, 20:21, 19:16, 17:20) arányban. Em-
lítésre méltó, hogy  a Kolozsvári U BT együttesét a Maros KK
három korábbi alapembere, Filip Adamovics, Kyndall Dykes és
Tudor Jucan is erősítette.

Szeptember 11-13. között a Maros KK rendezi a hagyomá-
nyos Maros Kupát, akkor mutatják be hivatalosan a Tigriseket,
de előtte a szurkolók nyílt edzésen találkozhatnak a kosárlab-
dázókkal.

Kispályás labdarúgás
E.on Kinder Kupa 9.

Szeptember 1. és 10. között Románia egyik legjelentősebb,
gyerekeknek kiírt labdarúgó tornájára kerül sor Marosvásárhe-
lyen,  amelyet kilencedik alkalommal szervez meg a Marosszent-
györgyi Kinder Sportegyesület, az E.On Gaz Románia, a Sportlife
és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala támogatásával. 

A nagyszabású sporteseményen mintegy 400 mérkőzést ren-
deznek, amelyeken huszonkét megye ötvenhat klubjának gye-
rek labdarúgói lépnek pályára. 

A hétfőn délelőtt a Grand Hotel konferenciatermében tartott
sajtótájékoztatón Raluca Şandru, az E.on Gaz Románia részéről
hangoztatta, büszkék, hogy újra támogatói lehetnek ennek a
tornának, amely Románia egyik kiemelten fontos rendezvé-
nyévé lépett elő.  Ugyanakkor Claudiu Maior alpolgármester re-
ményét fejezte ki, hogy a jelen lévő fiatalok legalább tíz
százaléka 10-15 év múlva sikeres labdarúgóvá válik. 

A Marosszentgyörgyi Kinder elnöke, Coriolan Pop Lupu is a torna
magas színvonaláról beszélt, míg a Sportlife részéről Amza Mărgărit
úgy nyilatkozott, hogy a gyerekeknek szervezett tornák közül ez a
megmérettetés az egyik legfontosabb országos szinten.

A tornát két részre osztották a szervezők: keddtől péntekig
a 2002-ben, 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban született gyere-
kek, szeptember 6. és 10. között a 2001-ben, 2003-ban, 2005-
ben és 2007-ben születettek játszanak. Huszonegy megyéből (
Ilfov, Prahova,  Szeben, Konstanca, Galac, Bihar, Beszterce-
Naszód,  Maros, Kolozs, Vâlcea, Máramaros, Hargita, Brassó, Iaşi,
Vaslui, Vrancea, Bákó, Suceava Gorj, Kovászna és Călăraşi), va-
lamint Bukarestből összesen 113 csapat fog egymás ellen ját-
szani a kupasorozaton, amelynek végén a nyolc korosztályban
a győztesnek járó kupákat, ugyanakkor számos díjat és oklevelet
osztanak ki.  Maros megyéből több csapat is képviselteti magát:
ASA, Marosszentgyörgyi Kinder, Speranţa, Nyárádtői Viitorul,
Szász Albert Sportiskola, Radnóti SK és a Szászrégeni Best Kids.

A találkozókat az ASA Sziget utcai műfüves pályáján, a ví-
kendtelepi labdarúgópályákon, a Marosszentgyörgyi Apollo és
Kinder pályákon, valamint a nyárádtői labdarúgópályán rende-
zik meg. 

Mracskó Mihály, Magyar–
kupagyőztes (1988-Békéscsaba)
labdarúgó, a Békéscsaba, Győr,
Kispest-Honvéd színeiben 328
meccsen 27-szer volt eredmé-
nyes, 25-szörös válogatott:

,,Nyilván győzelmet várok a
nemzeti tizenegyünktől, remé-
lem, hogy sikerülni fog!”

Pásztor József, a Békéscsabai
Előre NB 1-es együttesének
emblematikus alakja, aki 361
NB 1-es mérkőzésen 45 gólt lőtt,
9-szeres válogatott:

,,Remélem, hogy nem lesz
botrány és sportszerűen fog le-
zajlani a mérkőzés. Természetesen
azt szeretném, ha Magyarország
győzne, és kijutna az EB-re, ahol
már elég rég nem voltunk jelen.
Ugyanakkor a román csapat erős
ellenfélnek tűnik, meggyőződé-
sem, hogy mindent elkövetnek
majd annak érdekében, hogy leg-
alább egy döntetlent elérjenek,
amire jó esélyük van.”

Szanyó Károly, a Vasas veze-
tőedzője, korábbi magyar baj-
nok (Újpesti TE), az Újpest, a
Győr és a Vasas színeiben 220
mérkőzésen 72 gólt szerzett,
olimpiai válogatott labdarúgó:

,,Pozitívan állok a dolgokhoz,
és nagyon bízom abban, hogy a
magyar csapat hazai pályán be
tudja gyűjteni a három pontot.
Most azt mondom, teljesen
mindegy, hogy milyen felállítás-
ban, szép játékkal, vagy fogcsi-
korgatva, de előre kell tudjunk
lépni a világversenyre. Épp ezért
semmi más, csak a győzelem el-
fogadható. Bízok a fiúkban és bí-
zom abban, hogy 2-1-re nyer a
magyar csapat.”

Jenei Imre, 5-szörös román
bajnok, 3-szoros román kupa-
győztes volt a Steaua színeiben,
egyetlen romániai edző, aki
edzte mindkét nemzeti tizen-
egyet, 12-szeres válogatott:

,,Elméletileg a román válo-
gatott jelenleg jobb, mint a ma-
gyar. Románia nyerhet Budapes-
ten, de nem lesz könnyű
találkozó. Azt mondom, hogy je-
lenleg a román labdarúgás mi-
nőségileg a magyar fölött áll. Az
is döntő jellegű, hogy ők nemrég
cseréltek szövetségi kapitányt,
ami pozitív dolog, de könnyen
visszájára is fordulhat. Szerintem
a román csapatnak sikerül majd
Budapesten a saját javára fordí-
tania a játékot.”

Bücs Zsolt, a Békéscsaba má-
sodedzője, egykori magyar baj-
nok (Győri Rába ETO), majd a
Nyíregyháza, Debrecen, Győr,
Vasas, Volán színeiben 159 mér-
kőzésen 24 gólt szerzett, két-
szeres válogatott:

,,A mai világban már nincs
könnyű meccs, minden együttes
tud védekezni, ezt láthattuk a
legutolsó világbajnokságon is. A
kis csapatok nagyon megnehe-
zítették az esélyesebbek dolgát.
Szerintem ez presztízsértékű ta-
lálkozó lesz. Mi passzívan játsz-
tunk Romániában, hosszú idő
után pontot szereztünk ott, de
remélem, hogy hazai pályán, a
saját közönségünk előtt végre
győzhetünk. Ha azt az utat tud-
juk folytatni, amit Dárdai elkez-
dett, akkor nyerhetünk.”

Zahorán Zoltán, a Békéscsa-
bai Előre NB 1-es csapatában
1988 és 1996 között 96 mérkő-
zésen szerepelt, és 3 gólt szer-
zett:

,,Szerintem nyerünk 3-0-ra.”

Vasile Miriuță, az ASA ed-
zője, korábban a Győr, Videoton,
Ferencváros, Újpest labdarúgója
volt, 9-szeres magyar váloga-
tott: 

,,Mindkét válogatott közel áll
a szívemhez, hiszen Romániában
nőttem fel, de huszonkét évet töl-
töttem el Magyarországon, 50-
50 százalékban szurkolok majd
mindkét csapatnak, hiszen mind-
kettőnek fontos a győzelem,
mindkét csapatnak nehéz lesz a
találkozó.”

Szilágyi Lóránd, a Marosvá-
sárhelyi FCM, majd az ASA volt
balhátvédje, jelenleg a Buda-
pesti Honvéd játékosa:

,,Szerintem nagyon nehéz ta-
lálkozó lesz mindkét együttes
számára. Magyarországnak főleg
azért, mert tudnivaló, ha veszí-
tenek, már nem lesz esélyük a
továbbiakban. Gondolom, újra
durva mérkőzés lesz, hiszen tud-
juk, hogy a magyarok keményeb-
ben játszanak, de mi techniká-
sabbak vagyunk. Természetes,
hogy Romániával tartok, szerin-
tem nyerünk 1-0-ra”. 

Selymes Tibor, az „aranynem-
zedék” egykori balhátvédje csak
a román válogatottnak tud szur-
kolni a budapesti magyar-román
meccsen, ugyanis Románia vá-
logatottjában 46-szor lépett pá-
lyára és Iordănescu együttesét
esélyesebbnek tartja. 

Selymes egyébként 2001-
2002 között a Szombathelyi Ha-
ladás színeiben 8 találkozón, vi-
szont 2002-2004 között a
Debrecen együttesében 37 mér-
kőzésen 4-szer volt eredményes,
majd 2005-2007 között a Sop-
ron, 2014-ben a Kaposvár,
2011-ben viszont már a Maros-
vásárhelyi FCM együttesét
edzte. 
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