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Tas, a megye első 
lavinamentő kutyája     A Maros Megyei Barlangi- és HegyimentőSzolgálat egy hollandjuhászku -tyával b ő v ü l t fe b ruár fo-l y a m á n ,amely olyanegyedülálló ki-képzésben ré-szesült, hogy abajba jutott személyeket megkeresse és megtalálja.  Gazdájával, a MarosMegyei Barlangi és Hegymentő Szolgálat ve-zetőjével, a Maros megyei Kovács Zoltán Róberttel beszélgettünk.

Portikék a csata előtt 
tették le a fegyvert    Lemond az Erdélyi Magyar Néppártban(EMNP) betöltött tisztségéről és önkormány-zati képviselőjelöltként sem indul a júniusiválasztásokon –jelentette be vasárnap estePortik Vilmos, az EMNP Maros megyei szer-vezetének alelnöke. 
12. old. // HŐSÖK

10-11. old. // SPORT 3. old. // VÉLEMÉNY

700 autós 
a marosszentgyörgyi 
tüntetésen     A hétfői marosszentgyörgyi autós tüntetést abukaresti útügyi hatóság nemtörődömsége,hanyagsága váltotta ki, hiszen hat hónapja el-mozdult, eltörött kanálisfedők nehezítik a te-lepülésen áthaladó közlekedést. Ezek miattéletveszélyes közlekedni az útszakaszon.

4. old. // TÁRSADALOM

Összeállt az RMDSZ helyi
jelöltlistája. Zöldfülűekre
bízzák a vásárhelyiek 
érdekeinek képviseletét?     A múlt héten döntött a választmány az RMDSZmarosvásárhelyi önkormányzati képviselőtes-tületi jelöltlistája felől. A listára felkerült fiatalokközül többen újoncnak számítanak a politiká-ban és a közigazgatásban egyaránt. Néhányukteljesen ismeretlen a vásárhelyiek számára. 

3. old. // POLITIKA

Létrejöhet az „összefogás
listája” Marosvásárhelyen     A hét elején Portik Vilmos, illetve Jakab István,az EMNP vezetői lemondtak minden tisztsé-gükről és a pártból is kiléptek. Így az előzetesvárakozásokkal ellentétben, Portik nem vállaltaa Néppárt önkormányzati képviselői jelöltlistavezető helyét. Ám a helyi EMNP a távozók nél-kül is listát állít, ahol a párttagok mellett a civilszféra képviselőiből is toboroztak tagokat. Dr.Pálosi Csaba ideiglenes elnököt kérdeztük.

5. old. // POLITIKA

Exkluzív interjúAdrian Mutuval, az ASA 37 éves csatárával

,,Szeretnék idővel az ASA
vezetőedzője lenni!”



Filmzene – rendkívüli 
szimfonikus hangversenyFilmzenéket hallgathat a nagyérdeműaz április 14- én, csütörtökön 19 órakor aKultúrpalota nagytermében zajló rendkí-vüli szimfonikus hangversenyen. VezényelShinya Ozaki japán karmester. Egyebekmellett a Hegedűs a háztetőn, a ForrestGump, az Evita, a Csillagok háborúja címűfilmek zenéje hangzik el, Jerry Bock, R. Or-tolani & N. Oliviero, Henry Mancini, AlanSilvestri, Alan Menken, John Barry, And-rew Lloyd Webber, John Williams, JamesHorner, Harold Arlen, Ryuichi Sakamoto,Danny Elfman műveiből kap ízelítőt a kö-zönség. A hangversenyre a 26- os számúbérletek érvényesek. A koncertet 15- én,pénteken 19 órakor megismétlik.

Ariadne XX.Jubilál a textilművészek marosvásárhe-lyi seregszemléje. A Képzőművészek Szö-vetségének Marosvásárhelyi Fiókjahuszadszor rendezi meg a népszerű ese-ményt, amely évente az ország számosművészeti központjából gyűjti egybe atextilművészet legjobbjait. Ezúttal is a Kul-túrpalota földszinti galériái látják vendé-gül a kiállítást. 
A Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének kiállításaÁprilis 14-én 17.30 órakor az MFVSZ, aMarx József Fotóklub és a Dr. BernádyGyörgy Közművelődési Alapítvány közösszervezésében a világszövetség 15. kiállí-tásának anyagából – kiegészítve a maros-vásárhelyi fotóművészek munkáival –

nyílik kiállítás a Bernády Házban (BarossGábor/Horea utca 6. szám). A tárlatotNagy Miklós Kund művészeti író méltatja.Közreműködik Kovács László Attila a sep-siszentgyörgyi és Bálint Zsigmond a ma-rosvásárhelyi fotóklub részéről. A tárlatmájus 5-ig látogatható hétköznaponként9-18 óra között.
KastélykörútÁprilis 16–17-én Szilágy, Máramaros ésKolozs megyei kastélyokhoz szervez kirán-dulást a Teleki-kastély Egyesület. Idegen-vezető dr. Kálmán Attila történész.Útvonal: Marosvásárhely – Nagysomkút(Teleki-kúria) – Kővárhosszúfalu (Teleki-kastély) – Koltó (Teleki-kastély) – Nagybá-nya (Teleki- emlékház, SzentIstván-torony, főtér) – Pribékfalva (Teleki-kastély) – Zsibó (Teleki- kastély) – Kendi-lóna (Teleki-kastély) és Válaszút(Bánffy-kastély). Indulás: április 16-án,szombaton reggel 7.30 órakor a TelekiTéka előtti parkolóból, autóbusszal. A rész-vételi díj 150 lej, ez tartalmazza az útikölt-séget, az egy éjszakai szállásköltséget és areggeli árát. A helyek száma korlátozott,ezért a részvételi szándékot előre kell je-lezni a telekikastelyegyesulet@gmail.come-mail címen.
Az örmény genocídiumra emlékeznek1915 áprilisában kezdődött a 20. szá-zad népirtásainak "főpróbája", az örménygenocídium, amelynek másfél millió ana-tóliai örmény esett áldozatul. A marosvá-sárhelyi magyar örmény közösség április16-án, szombaton emlékezik az örménygenocídiumra. 17 órakor A genocídium agörög, török és örmény irodalomban cím-mel Szász Ávéd Rózsa tart előadást a DeusProvidebit Tanulmányi Házban. 18 órakorörmény katolikus szentmisét mutat be azáldozatok emlékére Gál Hunor gyergyó-szentmiklósi örmény katolikus plébánosa marosvásárhelyi Hujsz (Remény) ör-mény kórus közreműködésével a Keresz-telő Szent János-plébániatemplomban. Aszervezők minden résztvevőt arra kérnek,hogy vigyenek magukkal egy szál virágot.
A János vitéz a művészegyüttes műsoránÁprilis 18-án az Iskola másként prog-ramsorozat keretében a Maros Művész-együttes székházában műsorra tűzik aJános vitéz mesejátékot Novák „Tata” Fe-renc rendezésében. Az előadás után anézők betekinthetnek a táncház világábais, ahol az együttes tagjai segítségével tán-colni tanulhatnak, majd meglepetés isvárja a diákokat. 

KOS: Maradjon higgadt, így lassan rendbehozza majd a dolgokat. Miért keres bűnbako-kat? Ettől csak felmegy önben a pumpa! Pénz-ügyei a héten nem túl kedvezőek. Felejtse elmost a költekezést! 
BIKA: Belső démonaival vív harcot a héten.Úgy érzi, hogy egyedüllétre van most szüksége.Nem is várhatja problémáira másoktól a meg-oldást. Egy kellemes séta a szabad levegőn cso-dákra képes! 
IKREK: Ne idegeskedjen feleslegesen minde-nen a napokban! Észre sem veszi, mi az igaziprobléma. Eláruljam? Túlságosan belefeledke-zik a munkájába! Itt az ideje, hogy egy- két dol-got más fontossági sorrendbe helyezzen azéletében.
RÁK: Ezen a héten pozitív energiáinak nagyhasznát veszi. Mindenkit jókedvre is derít akörnyezetében. Ugye ön is tudja, hogy nem aruha teszi az embert? Sokkal fontosabb, hogyki rejtőzik alatta! 
OROSZLÁN: Ez a hét a kapcsolatokról és azutazásról szól! Trombitálja össze az ismerőseit!Ugye ön is tudja, hogy a spontán összejöveteleksülnek el mindig a legjobban? Önök együtt egyigazán remek csapatot alkotnak!
SZŰZ: Ez a hét minden tekintetben kedvezőönnek: magánéletében is szerencsés, párkap-csolatában is jól érzi magát. Az üzleti életbenis számtalan kiváló lehetőségből válogathat.Befolyásos támogatókat szerezhet magának.
MÉRLEG: Miért bonyolítja néha túl a dolgokat?Az egyszerűséggel most óriási sikereket érhetel! Egy szórakozás vagy egy kiruccanás soránkiváló üzleti barátságokat köthet. A hétvégérenyugodtan tervezzen egy kis szabadtéri prog-ramot párjával.
SKORPIÓ: A hét bolygóhatásai megújulástígérnek szerelmi életében. Ha még szingli, ahét közepétől mágneses kisugárzása bomba-ként hat az ellenkező nemre! Ha párban él, sze-relmük egy teljesen új dimenzióba lép.
NYILAS: Ez a hét vidámságban és nyugalom-ban telik. Pezseg önben az energia, jól gazdál-kodik az idejével, így sokat lehet szeretteivel.Olyasvalakinek nyújt segítséget, aki örök életrehálás lesz önnek. Szinte szárnyal a héten!
BAK: Ez a hét ideális hosszú távú tervei meg-alapozására. Egy jó barátja önhöz fordul taná-csért, ha teheti, segítsen neki! A hét közepénpedig egy üzleti ebéd során szakmája legbefo-lyásosabb embereivel köthet barátságot!
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten önre mosolyog a sze-rencse. Egy kis pénznyeremény? Netán egy uta-zást nyer? Bármelyik legyen is, mindegyikörömmel tölti el. Ha autóba ülne, azért legyenóvatos. 
HALAK: A héten ráébred, hogy párjával kitűnőpárost alkotnak együtt. Hiába más az érdeklő-désük, mégis nagyszerű támaszai egymásnak!Egy kiteljesedés útján járóember párjánaklenni pedig a legnagyobb ajándék az élettől! 
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HOROSZKÓP |

A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

KÁR KIHAGYNI |

Felhívás pályázatra!
A Központ hetilap diák újságírókat ke-

res! Ha szeretsz írni, és szeretnéd kipróbálnimagad a szakmában, most megteheted! A pályázaton részt vehet bárki, aki Marosmegyében középfokú vagy felsőoktatásban ré-szesül.Hozzávetőlegesen háromezer leütés hosszú-ságú írásokat várunk „Drog” témakörben, ri-port műfajban. Az írásoknak meg kell felelniea riport tartalmi és formai szabályainak és aterjedelmi előírásoknak, attól legfeljebb tízszázalékban térhet el a beadott pályamű.A legjobb írásokat publikáljuk és honorál-juk!
Leadási határidő: április 30.

A riportokat a
bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk.
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Lemond az ErdélyiMa gyar Néppártban(EMNP) betöltött tiszt -ségé ről és önkormány -zati képvi selő jelöltkéntsem indul a júniusiválasztásokon –jelen-tette be vasárnap estePortik Vilmos, az EMNPMaros megyei szerve -zetének alelnöke. Lépését azzal indokolta, hogy elmaradt a magyarpártok, tágabb értelemben a helyi magyarság össze-fogása, legalábbis a júniusi választásokra. MindezértPortik a pártok országos vezetőit hibáztatta. „Ezt poli-tikai munkám kudarcának is tekintem, és ezért is dön-töttem úgy, hogy ha szülővárosomban nem jön létreaz összefogást hitelesen megjelenítő közös tanácsos-jelölti lista, akkor az idei választásokon tanácsos-jelöltként sem veszek részt" – fogalmazott egyközösségi oldalon tett bejegyzésében a politikus. „Haegy párt tisztségviselője a választások során nem vál-lalja a megmérettetést, akkor annak erkölcsi alapjasincs a párton belül tisztséget betölteni. Ennekértelmében az Erdélyi Magyar Néppártban betöltöttminden tisztségemről lemondok" – indokolta meg be-jelentett lépését Portik. Mindezek után akár azt ismondhatnánk: egy elvhű politikus karakán lépésénekvagyunk a szemtanúi. Csakhogy az eset nyilvánvalóan jóval árnyaltabb,mint ahogyan első látásra tűnik. Tényekkel nem tudomalátámasztani, de számtalan feltételezés, mindkétoldalról kiszivárgott, kiszivárogtatott füles,ellenőrizhetetlen információ keringett sajtóberkekbenarról, hogy gyanúsan jók a kapcsolatok az RMDSZmegyei elnöke, Brassai Zsombor és Portik Vilmosközött. Sokan valamiféle háttéralkura gyanakodtak.Aminek bizonyos jelei itt-ott akár felfedezhetőek isvoltak. Azt rebesgették, hogy a kettejük közöttiegyezség szerint eljárva Portik évekig szándékosanaltatta a pártépítést, cserébe viszont Brassai biztosí-totta volna őt arról, hogy neve ott lesz az RMDSZ égiszealatt majd megvalósulandó összefogás jelöltlistáján.A terv akkor hiúsult meg, amikor a Néppárt döntéselé állította Portikot: az RMDSZ vagy a Néppártjelöltlistáját választja?  Portik Vilmos erre letette a fegyvert. Még mielőtt aválasztási csata elkezdődhetett volna. Hogy emelépésével kinek használt, az egyértelmű. A Néppártnaknem, az biztos. Egyébként hétfőn szintén egy közösségioldalon jelentette be Jakab István, az EMNP helyiszerve zetének elnöke is lemondását. A történtek fényében nem sok jót jósolhatunk aNéppártnak a helyhatósági választásokra. 

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Portikék a csata előtt tették le a fegyvert 

Tőle tudtuk meg, azRMDSZ nyílt jelöltállításimódszertant fogadott el alista összeállítására, így 24személy jelentkezett a lehet-séges 29 helyre. Hozzátette,hogy a fennmaradt 5 helyeta politikai partnereiknek tart-ják fent, ám az MPP mind-eddig nem nyilvánította kirészvételi óhaját, nem neve-sített jelöltet sem.
Szakmaiság és 
területi képviseletPeti András elmondásaszerint a jelöltek kiválasztá-sánál két szempont érvénye-sült: az első a szakmaiság,hiszen a városi tanácsban 5szakbizottság működik, a szö-vetség célja, hogy ezekbenlegalább 2-2 tanácsosuk le-gyen jelen, akik érdembenhozzá tudnak szólni a kér-désekhez. A másik szemponta területi képviselet: „azt tar-tottuk szem előtt, hogy min-den lakónegyednek biztosanlegyen képviselője a hatékonykapcsolattartás, a problémákjelzésé végett. Mindenki tudnifogja, hogy melyik tanácsosmelyik lakónegyedért felel,ezt a jól működő nagyvárosokrendszeréhez hasonlóan ala-kítottuk ki.”
Sok az ismeretlen névA rangsorolás csodálkozástváltott ki a lakosságból, hiszzömében olyan nevek sze-repelnek rajta, akik ismeret-lenek a helyiek számára. Arégiek közül csak a listavezetőPeti András, és Bakos Leventeszerepel. Peti szerint a rang-sorolás módszertanát azAlapszabályzat és az SZKT-nelfogadott határozat rögzíti.„A városi RMDSZ döntéshozó

testületei úgy határoztak,hogy két szakaszban történ-jék a sorrend felállítása: elsőkörben a körzetekre bízzáka döntés lehetőségét és fele-lősségét, majd ezután kerülsor a választmány szintjén arangsorolásra. Itt jellemzőenfigyelembe vettük a körzetirangsorolások eredményeit:akiket a körzetek az első hely-re választottak, azok a listaelső tíz helyének valamelyi-kére kerültek, akiket a má-sodikra, azok a tíz és a hu-szadik helyek között szere-pelnek, a többiek a húsz ésharminc között lévő helyeketfoglalják el. A végleges listátma hagyja jóvá a Területi Ál-landó Tanács” – részletezte.Arra a kérdésünkre, hogymilyennek tartja a listát, Petiszerint a következő 4 év fogjaezt bebizonyítani. A 80%-ban új arcokból álló lista hát-ránya az lehet az alpolgár-mester szerint, hogy időbetelik, amíg a friss jelöltekmegszokják és kitapasztaljáka közigazgatási munkát. „Azúj személyek bizonyos szak-mákban teljesítenek, remél-jük, tudják kamatoztatni majdaz eddigi munkájuk által szer-zett tapasztalatukat a köz-igazgatásban is” – vélekedettaz alpolgármester.
Hova tűntek a régiek?Az önkormányzati képvi-selőtestület jelöltjei közülcsupán két, az előző ciklu-sokban is dolgozó személyneve szerepel. Peti szerint arégi kollégák két csoportbasorolhatók: az egyikhez tar-tozók egyértelműsítették,hogy nem kívánják folytatniezt a munkát, így nem is je-löltették magukat. A másikba

azok tartoznak, akik ugyanszerették volna folytatni amunkát, de a kétszakaszosrangsorolás nyomán nem ju-tottak biztos befutó helyre.„Az utóbbiaknak továbbra isszámítunk a szakmai tapasz-talatára” – szögezte le.
Befutó helyen friss
RMDSZ-tagA lista második, azaz biz-tos befutó helyén álló dr. Ma-gyari Előd fogorvosról – aki-nek eddigi politikai szerep-vállalásáról nem hallottunk– Petitől érdeklődtünk. „Any-nyit tudok róla, hogy ma-gánpraxisa van, és azRMDSZ-ben újabban jelentmeg. A Kárpátok sétánya la-kónegyed körzete választottaelsőként, és emiatt kerültilyen előkelő helyre” – nyi-latkozott szűkszavúan a vá-rosi elnök. A listán több igen fiatalszemély neve is szerepel,akiknek tapasztalatlanságuka közigazgatásban bizonyoskételyeket vethet fel mun-kájuk hatékonyságát illetően,de Peti szerint kiemelt fon-tosságú, hogy az ifjúsági szer-vezetet is képviseljék a tes-tületben. Azt is hangsúlyozta,hogy a fiatal személyek 8éve aktív és oszlopos tagjaiaz RMDSZ-kampányoknak,megbízható személyek, ésfiatal koruk ellenére már bi-zonyították, hogy alkalmasaka közösségépítői munkára.
Nyitva áll az ajtó a
volt EMNP-sek előttMint ismeretes, a hét ele-jén Portik Vilmos, az EMNPMaros megyei alelnöke ésJakab István az EMNP ma-rosvásárhelyi szervezetének

elnöke lemondtak minden-féle tisztségükről és kilépteka Néppártból. Peti erre rea-gálva szűkszavúan annyitnyilatkozott, hogy személyszerint várja őket az RMDSZtanácsosi listájára.
Az RMDSZ tanácsosi 
listájának rangsora A listavezető Peti Andrásjelenlegi alpolgármester, má-sodik dr. Magyari Előd fog-orvos, harmadik SzászgáspárBarnabás, a Maros Kosár-labdaklub edzője, negyedikCsíki Zsolt, a Szász AlbertSportiskola igazgatója, ötödik

dr. Bakos Levente közgaz-dász, hatodik Mózes Leventeközgazdász, jogász, közigaz-gatási szakértő. A sorrendígy folytatódik: Bakó Sza-bolcs, a Maros Megyei Ifjú-sági Egyeztető Tanács jelöltje,Kovács Lajos jogász, NovákZoltán történész, Furó Juditműépítész, a Nőszervezet je-löltje, Boros Gyula, KovácsÁrpád Géza, dr. Makkai Ger-gely, dr. Tamási Zsolt és BíróCsaba Szilveszter. Az RMDSZ-nek jelenleg tíz önkormány-zati képviselője van a várositanácsban.
Pál Piroska

Összeállt az RMDSZ helyi jelöltlistája
Zöldfülűekre bízzák a vásárhelyiek
érdekeinek képviseletét?

A múlt héten döntött a választmány az RMDSZ marosvásárhelyi önkormány-
zati képviselőtestületi jelöltlistája felől. Egyeseknek meglepetést okozott,
hogy 80%-ban új nevek – a régiekből csupán ketten maradtak –szerepelnek
rajta. A listára felkerült fiatalok közül többen újoncnak számítanak a poli-
tikában és a közigazgatásban egyaránt. Néhányuk teljesen ismeretlen a vá-
sárhelyiek számára. Peti Andrást, az RMDSZ városi szervezetének elnökét,
listavezetőt kérdeztük az összetételről és a rangsorolásról. 



Az utóbbi években sajtó-közlemények sokasága je-lent meg, amelyek a Maros-szentgyörgyön áthaladó útállapotáról szóltak. 2012-ben a kátyúsodás miatt voltszinte járhatatlan az útsza-kasz, majd a tiltótáblák ésszegélykövek akadályozták aforgalmat. Végre 2014 tava-szától elérték Marosszent-györgyöt is az útjavítással.Ha lassan is haladtak, demindenki örült, hogy végremegoldódik a helyzet. Az őszelejére el is készült a felújí-tás, de amiről senkit megnem kérdeztek: a közleke-dési irányt betonfallal válasz-tották el a sósfürdőtől a köz-ség marosvásárhelyihatáráig. A polgármesteri hi-vatal által kidolgoztatott mű-szaki terveket semmibe vet-ték. A tervezett hegytetőikörforgalmat nem valósítot-ták meg. A szentgyörgyiekazóta is tiltakoznak. A beton-fal miatt sokaknak kilomé-

tereket kell gyalogolniuk,hogy átkeljenek az úttesten,a gépkocsivezetők is pluszutat tesznek meg, ameddigvisszafordulási lehetőségettalálnak. A mellékutcákat iselzárták a főúttól. 
A betonfal miatt 
meghatszorozódott 
a balesetek számaA betonfal autópálya ha-tást fejt ki, a tranzit forgalomfelgyorsul, ezért sok a bal-eset, a választófal kihelye-zése óta meghatszorozódotta számuk. Kezdetben a kivi-telezők úgy tervezték, hogya betonfalon semmi átkelőlehetőséget nem hagynak azegész település hosszában. Apolgármesteri hivatal köz-benjárására ezen sikerültannyit változtatni, hogy amegépített falon ma már vannyolc gyalogátjáró, hét mel-lékutcába való letérési lehe-tőség és két kis „körforga-
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Hétfőn mintegy 700 autós vett részt a Marosszent-
györgyi Polgármesteri Hivatal által szervezett tün-
tetésen. Az Országos Útügyi Hatóság ellen irányuló
megmozdulás résztvevői a településen áthaladó or-
szágút hónapok óta tartó veszélyes állapota miatt
tiltakoztak. 

700 autós a marosszentgyörgyi tüntetésen

lom”. A Maros MegyeiRendőr-felügyelőség adataiszerint a válaszfal megléteóta (2014. szeptember 1–2015. november 17) 22 sze-mélygépkocsis baleset tör-tént – egy halottal, 9 súlyossebesülttel és 16 könnyebbsérülést szenvedő személlyel– és 9 olyan közúti baleset,amelyben a DN 15-ös főútonszabályosan átkelő gyalogo-sok voltak az áldozatok. Agyalogátjárókon okozott bal-esetekben: egy személymeghalt, 4 súlyosan sebesültés 6 könnyebb sérülést szen-vedett. Nem számítva ide akisebb koccanásokat. A betonfal lebontásán kí-vül a polgármesteri hivatalúj gyalogátkelőhelyek létesí-tését, új körforgalom megva-lósítását, az összes akna- éscsatornafedél kicserélését ésaz útszakasz megfelelő mó-don való karbantartását kö-veteli. A cél elérésének érdeké-ben a polgármesteri hivatalés a helyi lakosság beadvá-

nyokkal fordult, az OrszágosÚtügyi Hatósághoz, a MarosMegyei Ispánsághoz, a Ma-ros Megyei Tanácshoz, a bu-karesti és a marosvásárhelyirendőrséghez. Ezen kívülaláírásgyűjtésbe kezdett,amelynek során több mintnégyezer ember írta alá a til-takozást. Ugyanakkor utcaitüntetéseken vesz részt éshirdetőtáblákat, transzpa-renseket helyez ki a válaszfaleltávolítását követelve. 
Az elmozdult kanálisfe-
dők miatt életveszélyes
közlekedniAz újabb, hétfői tüntetésta bukaresti útügyi hatóságnemtörődömsége, hanyag-sága váltotta ki, hiszen hathónapja elmozdult, eltöröttkanálisfedők nehezítik a te-lepülésen áthaladó közleke-dést. Ezek miatt életveszé-lyes közlekedni azútszakaszon. A megoldásegyelőre a hatóság részérőla 28 terelőtábla, amelyekközt „zsalonozik” a forgalom.A tiltakozó autósok a Sós-fürdő parkolójából indulva,az 50 kilométer per órás se-

bességet betartva három-szor kerülték meg a beton-falas főúti szakaszt. Többentiltakozó transzparenseketcsatoltak autóikra és a vész-jelzővel villogtattak. Az au-tósokon kívül azonban a jár-dán is sok helybéliösszegyűlt, akik román ésmagyar nyelvű táblákat fel-mutatva fejezte ki egyetérté-sét a polgármesteri hivatalkezdeményezésével. A tüntetés után SófalviSándor Szabolcs, Maros-szentgyörgy polgármesterea következő szöveget tetteközzé Facebook-oldalán:„Köszönöm marosszent-györgyiek! A tüntetésen többmint 700 autó vett részt!Messzemenően nem számí-tottunk ennyi résztvevőre,sőt még más településekrőlis jöttek és az útszélén is ren-getegen bátorítottak!Jó érzés volt látni ezt azösszefogást, amelyet a ma-rosszentgyörgyiek tanúsítot-tak! Folytatjuk a harcot aközségünk biztonságáért!Köszönjük a Rendőrségnekés a Csendőrségnek, hogyirányítani próbáltak.”
Nemes Gyula
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A hét elején Portik Vilmos, az EMNP Maros megyei alelnöke, illetve Jakab István,
az EMNP marosvásárhelyi szervezetének elnöke lemondott minden tisztségéről
és a pártból is kilépett. Így az előzetes várakozásokkal és az előválasztás ered-
ményével ellentétben, Portik Vilmos nem vállalta a Néppárt önkormányzati
képviselői jelöltlista vezető helyét. Ám a helyi EMNP a távozók nélkül is listát
állít, ahol a párttagok mellett a civil szféra képviselőiből is toboroztak tagokat. 

Várdi Lázár nem készültújságírónak, egyáltalán sem-minek sem készült. Élte a80-as évek Romániájánakszürke, nyomasztó minden-napjait, sem vágyak, sem ál-mok nem hajtották, nem űz-ték. Az önmegvalósításhamis parancsa nem oko-zott álmatlan éjszakákat.Egyvalamit azért nagyonszeretett volna: ha megéri aCeauşescu-rendszer buká-sát. Az évtized végére aztánez is megadatott neki.A focin kívül alig érde-kelte valami, fiatalabb korá-ban maga is kergette a lab-dát, nem is akárhogyan.Edzője szép karriert jósoltneki, de valahogy ez sem jöttössze. Egyáltalán semmisem. Tehetsége még lettvolna, de nem volt meghozzá a szükséges kitartás.Anélkül pedig nem megysemmi, még a fociban sem.Pedig sok mindent megta-pasztalhatott, különösen afoci világának visszásságait,gazemberségeit.

Az egykori vásárhelyinagy csapat játékosállomá-nyát zömmel helyi és kör-nyékbeli magyar fiatalok al-kották, alig volt köztük másvidékről származó. Igennagy gondot jelentett a csa-pat vezetőinek, különösen aszakmai stábnak, hogy folya-matosan „egészségtelenek”az etnikai arányok. Ezen úgy
próbáltak javítani, hogy – ahadsereghez tartozó klubróllévén szó – a nélkülözhetet-len magyar nemzetiségű fo-cisták mellé sorkatonai szol-gálatukat töltő románfiatalokat hoztak, velük töl-tötték fel a keretet, javítvánezáltal az etnikai arányokon.Mennyire komolyan vettéka fentről jövő utasításokat,jól bizonyítja a tény, hogy azifjúsági csapatok bajnokimérkőzései előtt a klub ve-zetői – mindannyian kato-natisztek – rendre elkérték

KRÓNIKA

Bandi esete az ezredesekkela bírói íveket, s alaposanellenőrizték: etnikaiszempontból „kiegyensú-lyozott”-e a csapat össze-állítása.És a végére egy, az ak-kori viszonyokat igen jólillusztráló történet, ame-lyet Ördögh Attila, az ASAegykori mestere osztottmeg vele: Mureşan vissza-vonulása után a csapatnakgólerős középcsatárravolt szüksége; az edzőkelőbb Rozsnyaival, majdGergellyel próbálkoztak,de az ezredesek megaka-dályozták, hogy újabb ma-gyar játékost igazoljanak.Aztán következett azújabb javaslat: Fanici, akitMaroshévízről csábítottakVásárhelyre, s akinek aneve is jól hangzott. Azigazán nagy meglepetésakkor érte az ezredeseket,amikor kiderült: Fanici-ban nem Andreit, hanemAndrást tisztelhetik. 
Szentgyörgyi László

Körvonalazódik az EMNP tanácsosnévsora
Létrejöhet az „összefogás listája”
Marosvásárhelyen
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Ideiglenes elnököt, 
alelnököket neveztek kiA Néppárt – vezetőineklemondása után – az alap-szabályzat által előírt mód-szert követte: a Marosmegyei és a marosvásárhe-lyi elnökség együttes ülésenideiglenes elnököt és alelnö-köket neveztek ki. Enneknyomán dr. Pálosi Csaba ál-latorvos vállalta a helyi szer-vezet elnöki, illetve KaliIstván és Csergedi Györgyvállalkozó az alelnöki tiszt-ségét. Mandátumuk az ön-

kormányzati választásokigszól, utána tisztújítást írnakki. 
A MOGYE, az SZNT 
is képviselteti magát 
a listán Dr. Pálosi Csaba ideigle-nes elnök lapunknak el-mondta, hogy bár a PortikVilmos által elképzelt – azRMDSZ-el való – összefogásnem valósult meg és emiattvisszalépett, a Néppárt azösszefogást a civil szférávalképzeli el. „Körvonalazódik

a Néppárt-tagok és a vásár-helyi civil szervezetek tagja-iból felállított összefogáslistája: a MarosvásárhelyiOrvosi és GyógyszerészetiEgyetem részéről dr. BrassaiAttila vállalta a jelöltséget, aSzékely Nemzeti Tanács dr.Donáth Árpád fogorvost ne-vesítette, a MarosvásárhelyiNagycsaládosok Egyesüle-tét dr. Vitályos Orsolya kép-viseli. A Minta ifjúságiszervezet Mátyás Tamás At-tilát jelölte, a Ro mániai Ma-gyar Pe dagógusok Szö vet ségepedig Mihály István tanárt

delegálta. Továbbá a listánszerepel Karácsonyi Dezsőés Csergedi György vállalko-zók, Horváth Attila Zoltán, aSa pientia EMTE diák szer ve -ze tének volt elnöke és Ko-zsik József színművész neveis. A lista teljes összetételé-ről, illetve a rangsorról jövőhéten döntenek majd a kül-döttek. „Úgy gondoljuk, hogy Vá-sárhelyen megérett az időarra, hogy helyet kapjanak acivil szféra képviselői is adöntéshozói szervekben.Ebből a meggondolásból ki-

indulva felkerestük a szóbanforgó intézményeket, illetveszemélyeket, akik üdvözöltékötletünket, és egyértelműsí-tették indulási szándékukat.További párbeszédet folyta-tunk más nem kormányzatiszervezetek tagjaival is, hogya tanácsosjelölti lista a lehetőlegszélesebb területet fedjele. Úgy vélem, ez a járhatóút arra, hogy a vásárhelyipolgárok valós képviseletetsze rez zenek a he lyi ön -kormányzatban” – szö-gezte le Pálosi.
Pál PiroskaKörnyezetbarát köztéri bútorzat Marosvásárhelyen

A Marosvásáhelyi Polgármesteri Hivatalt folya-matosan foglalkoztatja többek között a város köztéribútorzatának sokszinűvé tétele. „Ami a köztéri bú-torzatot illeti, a marosvásárhelyiek szeretnék tartania lépést a legújabb trendekkel. Ennek értelmébennemrégiben beszereztünk több betonból készült,henger alakú és mozaikkal kirakott szemétkosarat,amelyeket a város központjában és a fontosabb la-kónegyedekben helyezünk majd el. 110 db., hamu-tálcával rendelkező, valamint hamutálca nélküliszemetesről van szó. Ezen modellek kapacítása 60liter/db. Eddig 63 db. szemeteskosarat helyeztünkel a város központjában valamint a szomszédos ut-cákban.",- nyilatkozta Claudiu Maior, a polgármesterszemélyi tanácsadója. Megjegyzésként hozzátesz-szük, hogy ezeket a szemeteskosarakat a ProelconsKft. készítette.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája
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Az erdélyi építésztörténetünk egyik nagy vesztesége
Szentdemeter Marosvásárhelytől huszonkét kilo-
méterre délkeletre a Kis-Küküllő bal partján kisebb
patakok völgyében fekszik. Balavásárhoz tartozik,
melytől öt kilométerre van. 1503-ban Zentdemeter
néven említik. A Kis-Küküllő völgyére nyúló hegy-
fokon állt a valamikori várkastély. Mára már ma-
radványai sem láthatók. A 16. században a Balási és
Nyújtódi családok kezdték el építeni. 1607 és 1635
között Balási Ferenc reneszánsz stílusban alakí-
totta át, új falakat, bástyákat, épületeket emelt.
1656-ban Csáki Gábor özvegye Gyulaffy Zsófia az
egyik helyiséget római katolikus kápolnává építteti
át, mivel a falu temploma az unitáriusoké lett…

Bethlen Gábor 
építkezéseinek hatásaKelementelkével átellen-ben, a Kis-Küküllő bal part-ján elterülő dombvidék lá-bánál, szűk völgyben fekszikSzentdemeter. Magaslatánrégi temploma még áll, deszomszédságában, a Rózsa-hegyen épített reneszánsz-kori kastély ma már nemlétezik. Annak csak helyeismeretes. Orbán Balázs fényképeés leírása, valamint korabelileltár és konspiráció alapjánismeretes a kastély hajdaninagysága, építészeti kiala-kítása, berendezése és fel-szerelése.Keresztes Gyula a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című könyvében írarról, hogy az épületekkelés magas fallal körülzártvárkastély, négy sarkán egy-egy bástyával, a XVII. szá-zadban alakult ki, BethlenGábor reneszánszkori épít-kezéseinek hatása alatt. A fent említett fényképés leírás alapján a kastélypártázatos falaival, nyugatioldalán kétszintes kapuépü-letével a Lázárok gyergyó-szárhegyi kastélyával vet-hető össze (a későbbiekbenerre még visszatérünk). 
Ami hitelesen bizonyítA kastély építési idejérevonatkozó adat nem áll ren-delkezésre. B. Nagy Margit:Reneszánsz és barokk Er-délyben című munkájábana szárhegyi kastélynál idő-sebbnek véli, márpedig aszárhegyi kastély kapuépü-lete boltíves bejáratánakbelső falán a gótikus feliratmellett az 1532-es évszámolvasható, mely hitelesenbizonyítja annak építési ide-jét. Szintén Keresztes Gyulatud arról, hogy a szentde-meteri kastély építését arugonfalvi Nyújtódi György-nek tulajdonítják. A kastélyrégi udvarházát, a kapuépü-

letét, a kastély legöregebbépületét Balási Ferenc ala-kíttatta át, és a „nagypalota”szemöldökpárkányára a B.F.iniciálét és az 1617-es év-számot vésette fel. 
Az uradalmat gróf 
Toldalagi Ferenc 
vásárolja megId. Balási Ferenc portaikövet XVII. századi építke-zéseinél a fejedelmi udvarreneszánszkori építkezéseitvette mintául. A pártázatosfal építését minden bizony-nyal ő kezdeményezte, majdhalála után ifj. Balási Ferencfolytatta, és akkor épült anegyedik sarokbástya is.Mindezeket 1635-ben fe-jezték be. Balási leányát, Erzsébetet,Gyulaffy László vette fele-ségül, és így az uradalom aGyulaffyak tulajdonába ke-rült. A fiúág kihaltával azEsterházyak, Révaiak, majdgróf Tranné a tulajdonosok.Utóbbitól gróf Toldalagi Fe-renc vásárolta meg az ura-dalmat.Az elmúlt század másodikfelében haszonbérlők kezé-ben a kastély épületei mind-inkább romosodtak, míg vé-gül a kastély eltűnt a ma-gaslatról…
A kastély és az udvari
arisztokrácia igényeiAz építtető vagy későbbitulajdonos Balási Ferenc1617-ben tehát a régi ud-varház átalakítását rene-szánsz stílusban az új „nagy-palota” építésével indítottameg. Az átépítés során arégi otthonból így repre-zentációs igényeket is ki-elégítő kastély alakult ki,mely fényűző berendezésé-vel már megfelelt a fejedel-mi környezetben forgolódó,annak életstílusát  utánoznióhajtó udvari arisztokráciaigényeinek.Dr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek című

munkájában említi, hogy az1699-es urbárium szerinta kastély kőből, helyenkénttéglából épült falát pártázatdíszítette, melynek jelentésea fejedelmi székhelytől távoleső Székelyföldön az új stí-lus, vagyis a reneszánsz ter-jedését bizonyítja.
A Lázárok és a 
Balásiak kapcsolataiAmint azt már részbenemlítettük, a kastély lyuk-díszítményes, pártázatos fa-laival, nyugati oldalán két-szintes kapuépületével a Lá-zárok gyergyószárhegyi kas-télyával vethető össze,amely a már elpusztultszentdemeteri kastély alap-rajzi megoldását követi, éspártázatához  Szentdemeterszolgáltatta a példát. Mind a szentdemeteri,mind a gyergyószárhegyikastély pártázatos fala a fel-vidéki, még inkább a lengyelkorabeli emlékekre engedkövetkeztetni, annak tuda-tában, hogy mind a Lázá-roknak, mind a Balásiaknaklengyel kapcsolatai voltak. 
A kastély belső 
építészeti kialakítása
sem ismeretesA lengyel kapcsolat utala falu római katolikus temp-lomának kőfaragásos ajtó-keretére is, mely hasonlódíszítéssel készült, mint akrakkói Wavel termeinekfaragott kőajtó kerete. Saj-nos, a XVIII. századi átala-kítások alkalmával a kastélypártázatát eltüntették, ésakkor kapta barokkos for-máját és díszeit. A kastély termeinek, há-zainak, belső építészeti ki-

alakítása sem ismeretes, dea fűtést biztosították. A „bé-letajtók” béléses borításúakvoltak. Sok ablak üvegezéseberakásos üvegtányérokkalkészült. 
Az utazó székely 
fényképeOrbán Balázs leírása alap-ján tudjuk, hogy a szentde-meteri várkastély „egyikehonunk legérdekesebb, leg-szebben fekvő épületeinek”. A több mint hetven-het-venöt méter oldalhosszak-kal és négy sarokbástyávalellátott kastély nagyméretűudvarát magas és széles ol-dalfalak vették körül: „há-rom oldalán emeletes há-zakkal állott, a negyedik pe-dig erős kőfal volt”.Az utazó székely nemcsak leírást adott a kastély-ról, de le is fényképezte„nyugati oldalról”.A kép gyenge minőségeellenére kivehető a kastély-épület központi tömege ésa nyugati védőfal. Fekete Albert közlése sze-rint következtethetjük tehát,hogy az 1860-as évekbenaz épületegyüttes jelentősrésze még állt – nem azegész, hiszen a II. és III. ka-tonai felmérések sem mu-tatják az 1770-es évek zártépületalaprajzot. A falon kí-vül a képtér bal alsó sarká-ban egy újabb építésű, kertipavilonnak látszó építményis feltűnik. 
A templomos lovagok
vára és a XVI-XVII. szá-
zadban épült udvarházA közel kilencven méteroldalhosszúságú, négyszögalaprajzú kastély épületei

közül az északi oldali kö-zépfolyosós épület kolostorelrendezésére enged követ-keztetni, melynek falait fres-kóképek díszítették. Orbán Balázs következ-tetése nem volt alaptalan,mivel a schematizmus sze-rint a Rózsahegyen a temp-lomos lovagok vára, vagyiskolostora állt, a vár terültena templommal. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint, azészaknyugati sarkon állósokszögű bástya tulajdon-képpen a templom szenté-lyét alkotta, és azt a nyolc-szög három oldalával zártale. A délnyugati bástya hat-szögű alaprajzú, a délkeletibástyánál, a kaputoronyelőtt, felvonóhídon át jártaka kastély udvarára. A kétbástyát a védőfal mögöttiépületsor kötötte össze. Akét sokszögű bástyát a nyu-gati oldalon öt öl magas, lő-réses fal kötötte össze egy-mással, annak közepe tájánaz említett udvarház állt,mely a XVI-XVII. századbanépült, s azt a kastélyba szer-vesen foglalták be és ma-gasították meg egy szinttel. 
Okiratok tanúságaAz 1629-ben készítettleltár felsorolja a kastélyhelyiségeit: a nagypalotát,a palota pitvarát, a palota„elleniben” való külső ésbelső házat, az ebédlőházat,a bolthajtásos házat, a grá-dicsos feljárót, az agghá-zakat, a lányok házát, azalsó és felső tornácokat.Továbbá a konyhát és a sü-tőházakat, a „drabantházat”,a kamrákat, pincéket és agabonaházát. A megneve-

A kastély pártázatos falaival, nyugati oldalán 
kétszintes kapuépületével a Lazrok 

gyergyószárhegyi kastélyával vethető össze
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zés szerint a konyha azegyik bástyában volt és aszalonnás bástya előtt pit-var állt. A „temlecc”-nekvasrostélyos ajtaja volt, ésaz egyik bástyát fegyveresbástyának nevezték. Az 1699-ben készített ur-bárium említi, hogy a kas-tély „három oldala penigolosz fokoson” épült. Ez amegjegyzés a külső pártá-zatos kiképzésre vonatko-zik.Az 1744-ben készítettkonspiráció a díszes fal ki-képzését az alábbi formábanírja le: „a falak tetején csip-késen őrálló lyukakra nemfelette régen… épített kas-tély”.
Az egykori kastély érté-
kei is már csak az okira-
tokban olvashatókAnnak ellenére, hogy akastély már nem létezik,nem lesz érdektelen annakfelszereléséről is említésttenni a korabeli összeírásokalapján. A bútorok közül:asztal, ládaasztal, ágyak, po-hárszékek, almárium, pa-dok, padládák, állófogasokszerepelnek a leltárban. Agyertyatartók a plafonokonfüggtek vagy falra akasztvaálltak. A hibás órát „megveszettóra”-ként jegyezték fel.Számbavették az ágyak le-pedőit, derékaljait, vánko-sait, párnáit, stb. is. A fali-szőnyegek sokaságát jegy-ezték fel, de szőnyeg voltaz asztalokon, a padokonés a székeken is.B. Nagy Margit megjegyzi,hogy a kastélyainkra vonat-kozó leltárok alapján: „leg-fényűzőbb berendezése aszentdemeteri kastélynakvolt”.A leltár szám szerinti ada-tokkal sorolja fel az élelmi-szerkamrákban, pincékbenés a szalonnás bástyábantárolt élelmiszereket. 

Amiről ma már nem le-
het tudomásunk, és ami
napjainkra nyomtalanul
eltűnt…Az egykori Balási-kastélykertjéről, annak kialakítá-sáról nincs tudomásunk, afelhasznált források egyi-kében sem szerepelt erreutalás. Annyi ismert csak,hogy vadaskert tartozott akastélyhoz. A vadaskertekreneszánsz hatásra hono-sodtak meg, főként a várakés a kastélyok körül. Szentdemeter kapcsánOrbán Balázs egy természetiemlékről is ír: 

„Az egyház közelében egy
olyan rendkívüli nagyságú
cserfa van, melynek törzs-
kerülete öt öl. Ezen ezeréves
jó öreg árnyékában szok-
tál… búcsúkor… az egyházi
szónoklatot tartani”.A famatuzsálem olyanerős hatással volt rá, hogyazt lerajzolva monográfiá-jában is közzétette. Sajnos,ma már csak a leírás és aközölt kép érzékelteti a tölgyméreteit – napjainkra nyom-talanul eltűnt.Befejezésül KeresztesGyula szavait használjuk: „…nagy vesztesége az erdélyiépítésztörténetünknek, hogyegy ilyen értékes kastély mégcsak romjaiban sem maradtmeg az utókornak…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A lengyel kapcsolat utal a falu romai katolikus 
templomának kőfaragásos ajtókeretére is, mely hasonló

díszítéssel készült, mint a krakkói Wavel termeinek
faragott kőajtó kerete.

Fotós túra a falusi utcaképért
Szolokmán és Siklódon jártunk Czirjék Lajos festőművésszel és Körtesi Sándor
iskolaigazgatóval, hogy a helyi házakat, utcarészleteket fotókon megörökítsük.A fotózás célja az épületek eredeti látványának rögzítése, így a felvételek hitelesenmutatják majd be az utókornak az egykori falusi utcaképet. A tündérmesébe illő fal-vak inspirációul szolgálnak a festéshez és hasznos információkkal a tanórákhoz.

fotó: Kö
rtesi Sá

ndor,  B
odnár E

rika
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Eladással egybekötött virágkiállítás Marosvásárhelyen!

Marosvásárhely Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatala a 2016. április21–24. közötti időszakban  megszervezia Tavaszi virágok vásárát a Rózsák terén,a virágóra környékén. A kinálat változa-tosságának fenntartása érdekében fel-kérjük a helyi és megyei virágtermelőket,az idénynek megfelelő virágokkal és al-

kotásokkal vegyenek részt az esemé-nyen. Bővebb felvilágosításért és a rész-vételi kérések benyújtásáért hívják aGazdasági tevékenységeket engedélyezőosztályt, a 0265-268330-as telefonszá-mon, mellékállomások: 218, 171, 225.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Brit tudósok megállapították...
Bizonyára sokan észrevették, hogy kvázi egy éve,
vagyis a migránsválság kirobbanása óta gyakorla-
tilag eltűntek az internetről a „Brit tudósok megál-
lapították…” kezdetű cikkek, holott azt megelőzően
naponta több elképesztő (vagy inkább elképesz-
tően felesleges) tudományos felfedezést is az ar-
cunkba toltak. A saját és olvasóink hiányérzetét
enyhítendő, felkerestük a brit tudósokat, akik az
elmúlt esztendőben az alábbi, tudományos vagy ke-
vésbé tudományos érdekes érdekességeket állapí-
tották meg, amíg mink a migránsokkal voltunk
elfoglalva (de, mint látni fogják, ők sem negligálták
teljesen a problémát): 

☻ A spenótnak olyan magas a vastartalma, hogynem ajánlott mikróban melegíteni, mert hazavághatjaa készüléket.
☻ Minél kevésbé intelligens (magyarán: minél hü-lyébb) valaki, annál jobban élvezi a szexet. Ez azért van,mert az intellektuális téren hátrányos helyzetű egyé-nek kevésbé gátlásosak eszes embertársaiknál, így job-ban el tudják engedni magukat üzekedés közben (is),nem filóznak olyasmiken, hogy vajon a partner nem ta-lálja-e túl rövidnek a szerszámomat/túl hosszúnak amelleimet? Kissé ironikus, hogy azok, akik a legjobbanélveznék, vagyis a 70-es IQ-szint alattiak, azt se tudják,mi az a szex.
☻A pénz nem boldogít – tartja a régi botor mondás.Nos, kiderült, hogy ez nem igaz, legalábbis nem mindenesetben: ha olyan videókat nézegetünk a Youtube-on,amelyekben arab sejkfiókák vagy angliai román alvilágikokálárok szó szerint dollárban vagy fontban fürdenek,attól valóban nem lesz jobb a kedvünk; a pénz csak éskizárólag akkor boldogít, ha saját pénz.
☻A másnaposság ellenszerét kutatva rájöttek, hogya sült baconos (székelyesen: kájzeres) szendvics gyor-sítja az anyagcserét, a sült szalonna illata pedig bonyo-lult vegyi folyamatokat indít el a szervezetben. Ebbenlehet valami – aki már mosott kiránduláson kora reggelés tök másnaposan előző este használt grillrácsot, aztudja, hogy valóban segíti a gyógyulást: az ember rend-szerint összehányja magát a szagtól, és utána lassanmeg lehet inni az első sört.
☻ Önrobbantó terroristának lenni roppant egész-ségtelen; közvetlenül önmagunk (és a körülöttünklévők) felrobbantása előtt a pulzus felgyorsul a normál-érték akár háromszorosára is, vérnyomásunk az égbeszökik, légszomjunk lesz, és még a víz is kiver, mintmárciusban a hóembert, mivel az ember mégiscsakegyszer hal meg. Ráadásul még az a tudat is pluszstressz-faktor, hogy hamarosan ki kell elégítsünk 72szüzet a túlvilágon, ami még egy falu bikájának semegyszerű feladat. 
☻ Az, hogy mekkora valakinek a férfiassága, nem akézmérettől függ, ahogy eddig hittük, hanem a gyűrűs-ujj hosszától: minél hosszabb egy férfi gyűrűsujja (nemabszolút értékben, hanem a többi ujjához képest),annál jobban el van eresztve. De figyelem: meghagynirajta a körmöt hosszúra nem ér!
☻ A migránsok nyugat-európai integrálása azértnem megy könnyen, mert a Riemann-integrálhatóságLebesgue-féle kritériuma szerint a migráns akkor éscsak akkor integrálható, ha korlátos (vagyis épp egylépcsőházban, erkélyen vagy hídon tartózkodik), és ru-házatán a szakadási pontok halmaza nullmértékű, azazminden késeléses szóváltás után átöltözik. 
☻ A Toalett Világnapja alkalmából brit tudós-pajtá-sék tavaly egy nagyszabású közvélemény-kutatást ké-szítettek, amelyben az emberek vécézési szokásairavoltak kíváncsiak. Az eredmények szerint a népességegyötöde SMS-ezik kotolás közben, sokan telefonálnak,vagy az evésre gondolnak. Még jó, hogy nem fordítva!

Molnár Tibor

☻ Az Eiffel-tornyot úgymegmágnesezik, hogy márháromszáz méterről magá-hoz szippantja a mészárol -ni készülő kalas nyikovosrosszaságokat.
☻A strandokra vízipisz-tolyt és vízipuskát is csakfegyverviselési engedéllyelszabad bevinni.
☻ A focimeccsek előtt astadionkapuknál nemcsakmegmotozzák a nézőket,hanem meg is röntgenezik,illetve manuális testüreg-vizsgálatnak is alávetikőket.
☻ A Brüsszel főterénálló pisilő kisfiú (Manne-ken Pis) bronzszobrot le-cserélik egy kommandósnéger törpére.
☻ A spanyolországi Va-

lencia tartományban talál-ható Bunolban rendezettparadicsomdobáló feszti-vál kezdete előtt a negyventonna paradicsomot egyen-ként átvizsgálják, nehogypirosra festett gránát le-gyen közéjük csempészve.

☻ És végül: a frekventálttengerpartokon megnöve-lik a vízi mentők számát,hogy könnyebben kiszúr-ják a magukat delfinnekvagy pörölycápának álcázóvíziterroristákat!
Molnár Tibor

Turizmus a terrorizmus árnyékában
Mivel Európában to-
vábbra se csökken a
terrorfenyegetettség –
rengeteg merénylet-kí-
sérletet hiúsítanak meg
naponta, csak elhallgat-
ják, hogy ne parázzunk
–, a közkedvelt turista-
látványosságoknál (és
nem csak) idén az aláb-
biakat tervezik beve-
zetni:



Mottó 1.:
„III. Az Úr napját szenteld meg!
Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy
megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész éle -
tünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi
munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyu-
galmat előlegezve munkaszünetet tartunk! 
(Isten tízparancsolata, a Sínai-hegyen Istentől adott
parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alap-
törvényei [Kiv 20]. Az embernek Isten és embertár-
sai iránti kötelességeit összegzi, érvényessége min-
den időben megmarad, mivel Jézus azt mondta:
»Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem be-
teljesíteni« [Mt 5,17].)” (Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia)

Mottó 2.:
„Hat nap dolgozz és végezd minden munkádat
a hetedik nap azonban az Örökkévaló, a te Istened
szombatja.
Ne végezz semmilyen munkát
te, se a fiad, se a lányod, szolgád és szolgálólányod,
se barmod, se a jövevény, aki a kapuidon belül van,
mert hat nap alkotta az Örökkévaló az egeket és a
földet,
a tengert és mindazt, ami azokban van, de meg-
nyugodott a 7. napon –
ezért megáldotta az Örökkévaló a szombat napját
és megszentelte azt.”
(A Tízparancsolat héber szövege a 2Mózes 20:1-
14 szerint)Sajnálom, hogy visszavonulót fújtunk avasárnapi zárva tartás dolgában. Tökélete-sen megértem a politikai indokokat, méltá-nyolom is azokat, ám meggyőződésem, hogyha beleálltunk volna az ügybe, megnyerhet-tük volna a csatát.

Miért gondolom ezt?Először is azért, mert a vasárnapi boltbe-zárás ügyében elhangzott ellenzéki riogatá-sok, rémhírek és jóslatok egyike sem vált va-lóra.Azt állította az ellenzék (és a hozzájuk kö-tődő „független” közgazdászok serege), hogya vasárnapi boltbezárások miatt üzletek fog-nak bezárni, és a multik is ki fognak vonulnia magyar piacról (legalábbis egy részük).Ehhez képest a vasárnapi boltbezárásokután és miatt egyetlenegy bolt sem húzta lea rolót, és egyetlen multi sem vonult ki a ma-gyar piacról.Azt állította az ellenzék (és ugyanazok aközgazdászok), hogy a vasárnapi boltbezá-rások miatt elbocsátások lesznek a kereske-delmi szférában, elsősorban a multiknál.Ehhez képest, nem hogy elbocsátásokranem került sor, de a legutóbbi hírek arrólszóltak, hogy a kereskedelemben munkae-rőhiány van!Azt állította az ellenzék, hogy a vasárnapiboltbezárások miatt csökkenni fog az üzletekforgalma (éppen ezért fognak dolgozókat el-bocsátani, és ezért fognak egyesek kivonulnia piacról).Ehhez képest, nemhogy csökkent az üzle-tek forgalma, hanem nőtt, és ráadásul a nö-vekményből elsősorban nem a multinacio-nális láncok, hanem a „kisboltok” profitáltak.(Ez utóbbi tényt pedig egy magát szocialis-tának valló politikai képződmény – legalábbnyilvánosan - felettébb nehezen kárhoztat-hatja, még akkor is, ha amúgy létezése ótaminden egyes politikai lépése arról szól, hogya multik érdekeit bármi áron kiszolgálja.)Ezek voltak tehát a jóslatok, amelyek ki-vétel nélkül hamisnak bizonyultak, amelyek-nek éppen az ellenkezőjük vált valóra.És mindezek mellett más jelenségek ismegfigyelhetők voltak az elmúlt egy évben,amelyek szintén összefüggésbe hozhatók avasárnapi boltbezárással – bár egyik-másikilyen jelenség nyilván más tényezőkkel is ösz-szefüggésben van.Először is már egy év elteltével megfigyel-hető volt, hogy az emberek szokásai kezdtekmegváltozni. Jó irányba.Mindenekelőtt egyre többen, és ezen belülegyre több család töltötte a vasárnapját ki-rándulással, ahelyett, hogy valamelyik plá-zában tologatták volna a gyereket a gurulóskocsi gyerekülésébe préselve.Aztán az elmúlt egy évben megnőtt az ét-termek, vendéglátóhelyek vasárnapi for-galma. S bár ez utóbbi nyilván összefüggés-ben áll azzal is, hogy a javuló gazdaságihelyzet miatt a családok egyre inkább meg-engedhetik maguknak, hogy a vasárnapi ebé-det étteremben költsék el, nyilvánvaló az is,hogy ha nem lett volna boltbezárás, akkorennek hasznát is javarészt a plázák gyorsét-termei zsebelhették volna be.Mindezek alapján igenis vallom, hogy jóesélyekkel vívhattuk volna meg a népszava-zási harcot. De ez természetesen csak a dologegyik része. A kevésbé fontos része. Hogy nemondjam, az anyagi része. A spirituális részezen túl van, és - mint mindig – sokkal fonto-sabb. 
(folytatjuk)

Bayer Zsolt 
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Megindult a kampány
A  kongresszusa lezártegy érdekes időszakot. Ta-valy ősszel az amerikai külügy egy jól előkészített ésrendkívül pontosan időzített támadással meggyengítettea kormánypártot és magát a kormányt is. A támadáspontos oka és célja – a kormány meggyengítésén túl –nem megismerhető, de feltehetőleg szoros kapcsolatbanáll az amerikai külpolitika két alapelvével. Az egyik, hogynehezen tűrik a túl stabil hatalmi rendszereket és első-sorban a politikai váltógazdaságot támogatják. A másik,hogy Huntington elméletének sajátos értelmezése miatta civilizációs határokon előszeretettel robbantanak kiválságokat.Az amerikai támadás hatásai még javában érezhetőekvoltak, amikor az egy ideje lappangó ellentét felszínrebukott és Simicska Lajos nyíltan a miniszterelnök ellenfordult. Ehhez hozzáadódott, hogy a magyar establishment– amúgy üdvözlendő – átalakulása, pontosabban a Fideszés a Fidesz-közeli elit megerősödése abba a fázisba jutott,amikor törvényszerűen felszínre bukkan, hogy kinek,honnan és mennyi pénze van.A kérdés megjelenésére a Magyarországon élő amerikaibarátom csak annyit mondott, hogy Hillary Clinton évti-zedek óta mozog a politikában, illetve az államigazgatásbanés legalább 32 millió dolláros vagyona van. Vajon hon-nan?Azaz a modern demokráciában így vagy úgy, de teljesenátlagos, hogy az establishment tagjai meggazdagodnak.Az, hogy ezt a gazdagodást ki mennyire tudja elegánsanviselni, vagy kit és mikor talál meg egy-egy támadás,habitus és szerencse kérdése is.Mindezen nehézségek a kormány és a kormánypártnépszerűségét aláásták. Ahogy ezt akkor megírtuk a tá-madás igazi veszélye nem abban volt tapintható, hogy atámogatottságban toronymagasan vezető Fidesz visszaesikés a második-harmadik politikai erőt nem 20, csak 16százalékkal veri. A komoly baj abból adódott, hogy a ne-hézségeket lassan, de annál hathatósabban Orbán hibájánakkezdték beállítani, nemcsak ellenzéki, de bizony kor-mánypárti körökben is. A magyaroknak erős és hitelesvezetőre van szükségük.A migrációs válság kezelése, illetve minden európaipolitikust megelőző felismerése a miniszterelnök jelentősteljesítménye. A határzár ügyét elemi erővel verte át a le-gendásan tehetetlen és mozdíthatatlan magyar közigaz-gatáson, igaz közben még egy minisztercsere is szüksé-geltetett. Az idejekorán felismert helyzet és a veszély ha-tározott, konzekvens és bátor elhárítása a miniszterelnökbelpolitikai pozícióját rendkívül stabillá tette. Sőt meg-kockáztatom, hogy Európa egyik legtámogatottabb poli-tikusává vált. Ugyanis Orbán politikája jelentős visszhangratalált Nyugat-Európában. A nekünk is ilyen vezető kellenegondolat több európai országban is megjelent.Az elmúlt években is világosan látszott, hogy OrbánViktor önmagában legalább akkora politikai erőt képvisel,mint a mögötte álló párt. Most az látszik, hogy OrbánViktor lényegesen nagyobb erőt képvisel, mint a mögötteálló párt, sőt talán mint a magyar politikai pártok összes-sége.Ez az Európában egyedülálló jelenség a hatalmas lehe-tőség mellett, óriási felelősséget és terhet is jelent. Amagyar államot sokszor feloldhatatlannak tűnő ellent-mondások bénítják. Az apparátus ésszerű mozgatása em-bertpróbáló. A gigantikus tehetetlenség, értetlenség ésaz állami szférában évtizedek óta meglévő egymást fedőcsoportok átszerveződése, majd újra megjelenése óriásinehézség elé állítják a miniszterelnököt.Ráadásul számtalan terület vár megújításra, annak el-lenére, hogy szinte rohamtempóban szervezik át – törvényiszinten is – a magyar államot immár öt éve. Hogy ez amunka tartós eredményt hozzon a 2018-as választásokatbiztosan kell hozni. Most nem látszik érdemi ellenfél. AFidesznek, de még inkább Orbánnak nincs alternatívája.Mégis, a kampányt el kell indítani, és az látszik, hogy akongresszuson eldördült a startpisztoly.

Csorja Gergely

A hetedik nap (1.)Sajnálom, hogy visszavonulót fújtunk a vasárnapi zárva tartás dolgában.
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– Egy jó ideje Marosvásár-
helyre költözött, ahol az ASA
együttesének csatára. Milyen
benyomást keltett önben Ma-
rosvásárhely, az itteni em-
berek?– Már megszoktam Ma-rosvásárhelyen, úgy gondo-lom, hogy felfedeztem Ro-mánia egyik azon városát,amelyet megszerettem, ésamelyet kedves, segítőkészés vendégszerető embereklaknak. Mindig is tudtam,

hogy az erdélyi emberek ven-dégszeretőek, tárt karokkalfogadnak, s erről személye-sen is meggyőződhettem. Azemberek megállítanak az ut-cán, beszédbe elegyednekvelem, és a csapat sorsárólérdeklődnek. Szeretek itt len-ni Marosvásárhelyen, aholcsendben és nyugodtan vé-gezhetem a dolgom. A városszépségeit és nevezetességeitmég nem sikerült felfedez-zem a csapaton belüli prog-

ram miatt, de erre majd rö-videsen sort kerítek. 
– Hogyan illeszkedett be a

csapatba?– Jól, hiszen a játékosoktöbbségét már ismertem,nem volt nehéz barátságokatkialakítanom. Meg vagyokelégedve a csapattársaimmal,akik komoly, profi játékosok,és nagy odaadással játszanak.Remélem, hogy együtt to-vábbra is jó eredményeketérhetünk el, és bízom abban,hogy a tabellán is feljebb tu-dunk majd lépni a jó ered-ményeknek köszönhetően. 
– Az együttes jelenleg nincs

a legjobb időszakban, az ismert
problémák nehezítik a dol-
gunkat, viszont a játékosok
profi szemléletének köszönhe-
tően mindent elkövetnek a fel-
sőházi rájátszásban a jó ered-
ményekért. Hogyan látja a baj-
nokság hátralévő fordulóit?– Még hátravan négy for-duló a felsőházi rájátszásból,ezért remélem, hogy többpontot tudunk szerezni, minteddig a rájátszás során, amiegyben célkitűzés is szá-munkra.

– Ön mindig hangoztatta,
hogy labdarúgóként az olasz-
országi időszaka volt a leg-
sikeresebb, s mind a Parmá-

nál, mind a Fiorentinanál ki-
váló generáció által alkotott
játékosokkal focizott. Azt tud-
ja, hogy a 70-es években Ma-
rosvásárhelynek is volt egy
aranycsapata, sőt a 80-as
években az AS Armatanál az
együttes jelenlegi vezetőed-
zője, George Ciorceri is ered-
ményes csatár volt?– Igen, tudok róla, hogyGică Ciorceri is egyike azonhelyi labdarúgóknak, akikjelest alkottak a nyolcvanasévekben az AS Armata szí-neiben. Hallottam a 70-esévek marosvásárhelyi lab-darúgó-generációjáról, bársokukat nem ismerem.Amúgy Ciorcerivel kiváló akapcsolatom, jól megértjükegymást, segítek neki a csa-pat edzésein, a mérkőzése-ken.

– Köztudott, ön beiratko-
zott az edzőiskolába is, ahol
szeretné megszerezni a Pro
licencet, ami létfontosságú,
hogy vezetőedzőként dolgoz-
hasson. Ezek szerint az edzői
pályán kíván tovább dolgozni? – Igen, a labdarúgói kar-rierem befejezése után sze-retnék majd edző lenni, ezértis iratkoztam be az edzőis-kolába, hogy kellő szakké-pesítésre tegyek szert. 

– A minap felbukkant a hír
a hazai bulvársajtóban, mi-
szerint ön jó barátaival, Stăn-
cioiuval és a világhírű svéd
labdarúgóval, Zlatan Ibrahi-
movici-csal egy medvevadá-
szaton vettek részt a Maros
völgyében. Milyen volt a ta-
lálkozás Ibrával?– Nem találkoztam vele,

Exkluzív interjú Adrian Mutuval, az ASA 37 éves
csatárával. A marosvásárhelyi labdarúgóval a 
víkendtelepi labdarúgó-akadémián beszélgettem
az ASA egyik edzése után.

Adi Mutu és Maurinho a Chelsea egyik edzésén

A román válogatott mezében

Mutu: 
,,Szeretnék 

idővel az ASA 
vezetőedzője

lenni!”
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mindamellett, hogy a sajtó-ban megjelentek kósza hírekerről. Zlatan egy reklámte-vékenység okán járt Romá-niában, sajnos nem voltidőnk és lehetőségünk talál-kozni, de beszélgettünk te-lefonon. 
– Igaz-e a hír, miszerint

ön a feleségével, idővel Ma-
rosvásárhelyen szeretne le-
telepedni?– Az emberek sokat plety-kálnak... Egy biztos, jól érzemmagam mind Marosvásár-helyen, mind az ASA-nál, s aközeljövőben vezetőedző-

ként is szeretnék Marosvá-sárhelyen tevékenykedni.Persze ez majd attól is függ,hogy mi lesz a sorsa a klub-nak, habár remélem, és bí-zom Claudiu Maiorban és aklub vezetőségében, hogyminden jóra fordul. 
– Nyártól lejár a szerződése

az ASA-val. Hogyan tovább?– Egyelőre nem tudom,hogy mit fogok tenni a nyár-tól kezdődően, ez majd eldőla következő hetekben, azaza felsőházi rájátszás hátra-lévő fordulói során. Errőlmég nem döntöttem, de ami-

kor határozok a játékosi kar-rierem folytatásával kapcso-latosan, sajtótájékoztatón fo-gom azt ismertetni. 
– Mit üzen az ASA és a ro-

mán válogatott szurkolói-
nak?– Azt javasolom a válogatottszurkolóinak, hogy legyenekmindig a csapat mellett. Nemtudom, hogy lesz még lehe-tőség arra, hogy lássanak anemzeti tizenegy mezében,amit én nagyon szeretnék.Remélem, hogy a válogatottjó eredményeket fog elérniaz Európa-bajnokságon, ami-

ért szurkolok nekik. Az ASAszurkolóinak pedig köszönömazt a melegséget, amivel fo-gadtak, s a mai napig körül-vesznek.  Nagyon jólesett,amikor a Pandurii elleni mér-
kőzés előtt a pályára léptemés fergeteges tapsban volt ré-szem. Remélem, hogy mindeztmeghálálhatom nekik...

Czimbalmos 
Ferenc-Attila

Mutu és Ibrahimovici

Adi Mutu és felesége, Sandra

Zlatan egy reklámtevékenység
okán járt Romániában, sajnos
nem volt időnk és lehetőségünk
találkozni, de beszélgettünk
telefonon. 



– A minap egy holland
mentőkutyával lett gazda-
gabb a megyei hegyimentő
szolgálat. Mit kell tudni Tas-
ról?– A jelenleg másfél évesTast (becsületes nevén TasSpyke von Grof Box) másféléve kapta a Maros MegyeiBarlangi és HegyimentőSzolgálat, hogy az eltűnt sze-mélyeket bizonyos techni-kákkal a lavina alól előko-torja. Rendkívül okos éstemperamentumos jószág,hatékonyan segíti a szolgá-latot. Már korábban szeret-tünk volna egy hasonló ku-tyát, de a kollegáim közülnem volt olyan személy, akiezt bevállalta volna, hiszenez nem egyszerű feladat,ugyanis naponta kell veledolgozni mintegy két órát,emellett kutyaiskoláztatnikell, különleges képzésekrevinni, és állandó foglalkozástigényel. Most olyan hely-zetbe kerültünk, hogy csalá-dostól kertes házba költöz-tem, így elvállaltam egykutyát és azóta ennek a cél-nak megfelelően van ké-pezve.

– Miből állt a kutya képzése?– A kiképzése több rész-ből állt. A lavinamentő iskolaúgy működött, hogy a hó aláelástunk személyeket, a ku-tyák ezt nem látták, hiszenők egy bizonyos helyen tar-tózkodtak akkor, aztán elen-gedtük, hogy az eltűnt sze-mélyeket a hó alólelőkerítsék vezetőjük segít-ségével. Természetesen ve-zetőiknek is egy speciális ku-tyavezető-iskolát kellettelvégezniük, hogy ebben amunkában segíthessék azebeket. A 9 napos tanfolya-mot a Romániai Hegyimen-tők Egyesülete szervezte aFogarasi havasokban, és 6csapat vett részt a felméré-sen az egész ország terüle-

téről, majd egy francia szak-értői csapat kiértékelte a ku-tya képességeit. 
– Mennyire hasznos ez a

hegyimentő kutya az egyesü-
letnek?– Az idők során voltakolyan akcióink is, mikor másmegyékből kellett kutyáscsapatokat segítségül hív-nunk az eltűnt személyekfelkutatására, persze ezekhosszabb időt vettekigénybe, hiszen azon csapa-toknak vagy volt, vagy nemvolt idejük a bevetésre, így1–2 napot is kellett várnunk,amíg a helyszínre értek.Ezért volt szükség a saját ku-tyás csapatra. 

– Milyen volt a téli idő-
szak a hegyimentő-szolgá-
lat szem szögéből?

– Hosszú téli periódusunkvolt, annak ellenére, hogyMarosvásárhelyről tekintvenem tűnt úgy, hogy tél lenne,hiszen kevés volt a hó a vá-rosban, de ez a hegyekbenszerencsére nem így volt.Szinte folyamatosan nagyvolt a hó, ezért a sízők hasz-nálhatták a sípályákat, túra-ösvényeket, de mások is tud-tak hódolni a télisportágaknak. Természete-sen minél több ember tar-tózkodik a hegyekben, annálnagyobb a valószínűsége,hogy baleset történjen. Aszovátai sípályán, a Kele-men- és a Görgényi-havasok-ban egyaránt többször vol-tunk bevetésen, mintegy 40feletti volt a bevetéseinkszáma.  
– Apropó sport. Ti, már-

mint a Maros Megyei Bar-
langi -és Hegyimentő Szolgá-
lat tagjai készen álltok bár-
mikor a bevetésre. Erőnlétileg
hogyan tudtok felkészülni
erre?– A legfontosabb, hogy fo-lyamatosan formában le-gyünk mind egyénileg, mindcsapatban. Állandóan fej-lesztjük a lélektani, erőnlétiképességeinket, így a hegyi-mentő szolgálatnál hivatalosedzéseink vannak, amire kö-telező eljárnia minden egyestagnak, ezen kívül persze acsapattagok személyesen iseljárnak edzeni. 

– Itt van már a tavasz, ez
könnyebb időszak a hegyi-
mentő-szolgálat számára?– Problémák bármikoradódhatnak, így nem mond-ható könnyebb időszaknak,

hiszen a nap bármelyik órá-jában történhetnek balese-tek, amelyekre fel kell ké-szülnünk, de valóban atavaszi és az őszi időszakbankevesebbszer fordulnak hoz-zánk segítségért. Inkábbnyáron és télen nagyon moz-galmas a hegyimentők akti-vitása, de ezenkívül sport-eseményeket is biztosítunk,hiszen ebben a periódusbannagyon sok efféle eseményrekerül sor Maros megyében.  A Maros megyei hegyi-mentők csapata 19 hegyi-mentőből és egy különlegesellenőrből áll, akik szolgála-tuk során a nehezen megkö-zelíthető helyeken levő se-besültek mentését végzik,speciális felszereléseikkel éstechnikáikkal.
Czimbalmos 

Ferenc-Attila
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Mint ismeretes, a Maros Megyei Barlangi- és Hegyi-
mentő Szolgálat egy holland juhászkutyával bővült
február folyamán, amely olyan egyedülálló kikép-
zésben részesült, hogy a bajba jutott személyeket
megkeresse és megtalálja.  Több képzésen vett részt
Tas – mert így hívják őt –, jelen pillanatban is folya-
matosan tanítják Marosvásárhelyen Kocsis Attila
kutyakiképző segítségével. Emellett egy francia spe-
ciális csapat előtt is egyedülálló képzésen vett részt
az országos hegyimentők egyesülete által szervezett
lavina mentőiskolában, majd lavinamentő oklevél-
ben is részesült. Gazdájával, a Maros Megyei Bar-
langi és Hegymentő Szolgálat vezetőjével, a Maros
megyei Kovács Zoltán Róberttel beszélgettünk. 

A csapattagok közt van hegyimentő, barlangi mentő, búvár,
szakorvos, rohammentős. A feladataik közé tartozik a nehéz,
erdős-hegyes terepen, barlangokban balesetet szenvedett vagy
eltűnt személyek felkutatása, mentése, elsősegélyben részesí-
tése, biztonságos helyre történő szállítása. Ugyanakkor ka-
tasztrófa sújtotta területeken balesetet szenvedett vagy eltűnt
személyek felkutatásában, mentésében, anyagi javak mentésé-
ben való közreműködés. Nem utolsósorban a vízbefúlt szemé-
lyek felkutatása, kiemelése, árvíz esetén a vízi mentésben való
közreműködés, víz által elzárt területen rekedtek mentése, ál-
latállomány és anyagi javak mentésében való részvétel.

Tas, a megye első 
lavinamentő kutyája 
Tas, a megye első 
lavinamentő kutyája 
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