
Gáz van! Tűz ütött ki vasárnap az Azomureş vegyiparikombinátban- tudtuk meg azonnal az elekt-ronikus médiából. A szűkszavú közlés nemsok részletet árult el, mindössze annyit, hogy„a hatóságokat azonnal riasztották, azonbana kombinát tűzoltócsapata és a katasztrófavé-delmisek hatékony közbelépése miatt nemkellett kiüríteni a környéket”.

„Áérián” repülőtér-
menedzsmentVagy rettenetesen unatkozik a TransilvaniaNemzetközi (nem)Repülőtér vezetősége, PetiAndrás igazgatóval az élen (akinek az alpol-gár-mesterkedése alatt kábé annyit mozdultakelőre a vásárhelyi magyar ügyek, mint egyaszfalthoz hegesztett döglött csórécsiga).
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Halállományt veszélyeztető
szemét a Korond-patakbanA környezetszennyezés egyre inkább jelen vannem csak a nagyvilágban, de szűkebb környeze-tünkben is. A Hargita megyei Korond-patak szennye-zésére hívja fel a figyelmünket Molnár Szabolcsinformatikus. A patak Parajdnál ömlik a Kis-Kü-küllőbe, és folytatja útját tovább Maros megyében. 
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Tudose tudós-é?

10érdekesség 
az új román mi-
niszterelnökről

► Mihai Tudosemár korábban iskormánytagvolt: VictorPonta és So-rin Grindeanukabinetjébenis a gazdaságitárcát vezette, aGrindeanu-kor-mányt kiértékelő PSD-s jelentésben viszont azok között a miniszterekközött szerepelt, akik a féléves tevékenységükalatt az égvilágon semmiféle eredményt nemtudtak virítani  

Új sorozat, XI. évfolyam // 26. szám  // 2017. június 29–július 5. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Modern rabszolgasors –
gyakoribb, mint hinnénk Több mint 45 millió ember él szabadságtólmegfosztva, embertelen körülmények közötta világon. 68 százalékuk kényszermunkátvégez. Minden harmadik rabszolga gyermek.A rabszolgák több mint fele nő, illetve kislány.És ez napjainkban, szemünk előtt zajlik

12. old. // KÁVÉ MELLÉ

Varró Huba 35
éves, de már 24
éve néptáncol.
Volt a Maros Mű-
vészegyüttes mű-
vészeti igazgatója és
koreográfusa is, ám
ma már csak a
táncoktatásnak
szenteli az
idejét. Úgy
véli, a rábí-
zott 600
gyerek óri-
ási felelős-
séggel jár, a
szórvány-
ban so-
kuknak
közvetve
magyar
nyelvet
is tanít. 

Néptánc mint nyelv, amit
csak anyanyelvi szinten
szabad „beszélni”
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KOS: Kiemelt szerephez jutnak a napokban akapcsolatok és velük együtt a jó kommunikációis. Ugyanakkor fontos, hogy most mindenkép-pen a realitás talaján maradjon.
BIKA: Mostanában harmónia jellemzi a napjait,amiért persze ön keményen is dolgozik, hogyígy legyen. Minden úgy alakul, ahogy remélte,elégedett lehet önmagával és az életével is.
IKREK: A héten szinte minden nehezére esik.Energiátlannak, kedvtelennek érzi magát, mintakinek élni sincs kedve. Vegye a jeleket! Talánideje volna szabadságra mennie vagy legalábbisaktív kikapcsolódási programot keresnie.
RÁK: A csillagok minden tekintetben azt java-solják, hogy legyen óvatos és körültekintő. Nemkevesebb a tét, mint a párkapcsolata, vagy éppena munkája. Ugyanakkor tökéletes ez a hét a fel-zárkózásra és a pihenésre egyaránt.
OROSZLÁN: Kedve lesz vásárlásra, felújításra.Vagy csak szimplán önre tör a lakásdekorálás,esetleg a kertépítés. De az biztos, hogy kisebb-nagyobb bosszúságok várnak önre, mert hol ez-hol az romlik majd el. 
SZŰZ: Olyan lehetőségek adódnak a héten azéletében, amelyek csak ritkán fordulnak elő, ésez érvényes a szerelmi életére és a karrierjéreis. A sors egy teli tál cukorkát tart ön elé és csakmagán múlik, hogy mennyit markol ki belőle.
MÉRLEG: Mostanában minden a pénz körülfog forogni önnél. Nem szabad, hogy mindentehhez mérjen, és erre alapozzon. Menjen mindigbiztosra, keressen jobb lehetőségeket, de soseveszítse szem elől a valós értékeket, és abba acsapdába se essen, hogy túl sokat álmodozik.
SKORPIÓ: Óvatosságra intik a csillagok olyantekintetben, hogy a héten olyan lesz, mint akinekfelvágták a nyelvét. Gondolkodás nélkül ki-mondja a véleményét, az érzéseit, mindent. Már-pedig ebből nem kis gondja származhat.
NYILAS: Nagyon nagy szüksége lenne a pihe-nésre, mert a teste és a lelke is egyaránt el vanfáradva. Emiatt kezd ingerlékennyé és feszülttéválni, már a legapróbb dolgokon is kiborul vagyfelhúzza magát.
BAK: Az egész hetére jellemző lesz, hogy ko-moly döntéseket kell meghoznia. Ezek egy kicsileterhelik majd lelkileg, hiszen érezni fogja, hogyjelentős felelősség van magán és igencsak nyom-ják a terhek a vállait.
VÍZÖNTŐ: Kedvező hete van és még anyagiaktekintetében is érheti meglepetés. Könnyed ésgondtalan napok várnak önre. Végre sikerülolyan dolgokat is elintéznie, amikre korábbannem volt ideje vagy lehetősége.
HALAK: Fontos, hogy alaposabban odafigyeljenaz anyagiakra. Nem áll az anyagi csőd szélén,de nem is áll valami fényesen. Jobban meg kel-lene gondolnia, mire költ, igyekeznie kellenemegfognia a pénzt, ami csak elfolyik.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Történelmi előadás Folytatódik a Kós KárolyAkadémia Alapítvány nagysikerű történelmi előadás-sorozata. A következő elő-adást Magyar László András,a Semmelweis Orvostörté-neti Múzeum, Könyvtár ésLevéltár főigazgató-helyet-tese tartja június 29- én, csü-törtökön 17 órakor a ma-rosvásárhelyi Bernády Ház-ban (Horea u. 5. sz.) Azegészségszemlélet változásaa reformáció hatására cím-mel.
Zenei gyöngyszemek –
évadzáró hangverseny A Zenei gyöngyszemekcímű rendkívüli szimfonikushangversennyel zárul június29-én, csütörtökön este 7órakor a MarosvásárhelyiÁllami Filharmónia idei éva-da. A Kultúrpalota nagyter-mében Franz Lamprecht né-metországi karmester vezé-nyel. A koncertre a 37-esszámú bérletek érvényesek.
Bibliás nyaralás fiatalok-
nak és felnőtteknek Bibliás nyaralást szervez-nek fiataloknak és felnőt-teknek július 6–9. között

Csíksomlyón, a Jakab Antaltanulmányi házban. A tábortémája: Sebek, melyek a lel-ket gyógyítják – A megbo-csátás, mely helyrehozza azösszetört kapcsolatokat. Elő-adó: ft. Oláh Dénes. Jelent-kezni június 21-ig lehet a0754-251-897-es telefon-számon vagy a henn_ar-pad@bizfocus.ro e-mail-cí-men.
Kirándul a Nagyinet A Maros Megyei Könyvtárkövesdombi fiókja által mű-ködtetett Nagyinet programkeretében a jövő hét végén,július 7–9. között háromna-pos kirándulást szervezneknyugdíjasok számára. Arésztvevők 7-én, péntekenCurtea de Argeşig utaznak,szombaton egyéb látványos-ságok mellett Románia leg-szebb zuhatagát, a Bigéri-vízesést és a Vaskaput ismegtekintik, a programbansétahajózás is szerepel a Du-nán. Vasárnap Zsilvásárhelyfelé veszik az irányt, majdaz őraljaboldogfalvi Ken-deffy-kastélyt látogatják mega kirándulók. Bővebb tájé-koztatás és feliratkozás akövesdombi könyvtárbanvagy Illyés Claudia könyv-tárosnál a 0748-741-507-

es telefonszámon.
Természetkutató 
diáktáborAz Erdélyi Magyar Mű-szaki Tudományos Társaságjúlius 10–16. között Toroc-kón szervezi meg az általá-nos és középiskolás diákok-nak szóló természetkutatódiáktábort, ahol játékos éskönnyed formában fizika,kémia, biológia és tudo-mánytörténeti témájú fog-lalkozásokat tartanak, ki-egészítve kirándulásokkalés szabadidős játékokkal.Bő- vebb információ a +40-264-594-042-es telefonon,a +40-744-783-237 mobil-számon vagy az emt@emt.roemail-címen. Honlap: http:/www.emt.ro/hu/. Kapcsolat-tartó: Pap Tünde,tunde@emt.ro
Kincses-sziget 
gyermektáborJúlius 2–5. között a zsö-gödi plébánián I-VIII. osztá-lyos diákok számára szer-veznek gyermektábort. Be-jelentkezni a 0734-752-404-es telefonszámon vagy ahennmagdo@yahoo.fr e-mail-címen lehet.
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Tűz ütött ki vasárnapaz Azomureş vegyiparikombinátban- tudtukmeg azonnal az elekt-ronikus médiából. Aszűkszavú közlés nemsok részletet árult el,mindössze annyit, hogy„a hatóságokat azonnalriasztották, azonban akombinát tűzoltócsapa-ta és a katasztrófavédelmisek hatékony közbelépésemiatt nem kellett kiüríteni a környéket”.Aztán később a katasztrófavédelmi felügyelőségvezetője mégiscsak elárulta: egy megrepedt hidro-génszállító vezeték szigetelése gyulladt ki, a mintegy20 méteres lángokkal égő tűzet, miután a minimálisracsökkentették a sérült vezetékben a nyomást, ahelyi katasztrófavédelmi csoport tagjai és a kombinátalkalmazottai fékezték meg. A hatóságok, szokásukhoz híven, próbálták mi-nimalizálni a keletkezett veszélyt, de azért az atény, hogy megtiltották a kombináttal átellenbenlevő Promenada Mall megnyitását, illetve bezárattaknéhány közeli benzinkutat, sőt az E60-as közutat isle akarták zárni, mégiscsak arról árulkodik, hogybizony nemcsak holmi könnyűszerrel elfojtotttűzeset, hanem komoly veszély volt a kombinátnál.Amióta csak működik az ipari monstrum, számosmendemonda, hivatalos oldalról meg nem erősített,de feltételezhetően nem csak kósza hír terjedt arról,mennyire szennyezi a környezetet, különösen a lég-kört a vegyi üzem. Ezt a leginkább az igazolja, hogya huzamosabb ideig a környéken lakók két évvelkorábban vonulhatnak nyugdíjba, mint másutt, azország szerencsésebb vidékein lakók. Az utóbbi években számos olyan esetről is hall-hattunk - igaz, hivatalos helyekről egyetlen esetbensem nyertek igazolást -, hogy a kombinát vezetőségerendre békés úton „elintézi”, hogy az ellenőrző szer-vek által jelzett rendellenességek komolyabb kö-vetkezmények nélkül maradjanak. Egyesek szerintelegendő lenne az utóbbi évtizedek szponzorizálásiszerződéseit átvizsgálni, hogy közvetett bizonyítékoktáruljanak elénk. Nem igazán értek a környezetvédelemhez, új-dondászként szerzett információim alapján azonbankijelenthetem: hasonló vegyipari kombinátnak egyvárostól, bármely lakott településtől legalább 30-40 kilométernyi távolságra lenne a helye. A vasárnapi, könnyen semlegesített tűzeset isazt bizonyítja, hogy bizony gyakran csak hajszálonmúlik, hogy komolyabb katasztrófa következzék be. Azaz: a minap „csak” tűz volt, de amúgy folyama-tosan gáz van a kombinát körül. Véleményem szerint.
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Gáz van! 
A környezetszennyezés egyre inkább jelen van nem csak a nagyvilágban, de szű-
kebb környezetünkben is. Szennyezzük a levegőt, főleg itt, Marosvásárhelyen a
vegyipari kombináttal, a földeket a vegyszerekkel, gyomirtókkal vidéken. Vala-
mint szennyezzük a vizeinket városon és falun egyaránt. Ez utóbbira hívja fel a
figyelmet Facebook-os bejegyzésében a Marosvásárhelyen élő Molnár Szabolcs
informatikus, akinek szülőfaluja patakának szemetessége fáj. A Hargita megyei
Korond-patakról van szó, amely, mint tudjuk, Parajdnál ömlik a Kis-Küküllőbe,
és folytatja útját tovább Maros megyében. 

Molnár Szabolcs a hétvé-gén a Korond-patak partjánkészített fotókat arról, hogymi mindent bedobnak azemberek a vízbe. A képeketaztán hétfőn megosztotta aközösségi portálon, és oda-írta minden szemétféleségmellé, mennyi annak a le-bomlási ideje. Például: cipő50–80 év, pillepalack 450év, pulóver 10–30 év, fazék-fedő 200 év, műanyag láda400 év, gumiabroncs 80 évstb. Azt is megjegyzi, hogy„a számok erősen optimistabecslések, egyes kutatók sze-rint a valós értékek kétszer-háromszor nagyobbak ezek-nél.”
Meg kell tanítani 
kicsinek és nagynak 
a környezetvédelem 
tudnivalóit!A szakember szerint a kör-nyezetszennyezés oka nemaz, hogy nem járnak a kukáskocsik és felgyűl a szemét,hanem az, hogy az embereknincsenek tisztában a sze-metelés veszélyeivel, és fo-lyóvizekbe dobják a hulla-dékaikat. „Nem volt aholnagyszüleink megtanulják,majd átadják nekünk azt atudást, hogy miként kellenecselekedni, hisz annak idejénnem műanyagdobozban, ha-nem kantáros fazékban szál-lította ki a feleség az ebédetaz urának a mezőre, és nemműanyagba fóliázott vizet

vásároltunk 2.5 literes fla-konokban, hanem korsóbanvagy vederben állt a víz avízpadon. Szóval, ha tenniakarunk a környezetszennye-zés ellen, akkor meg kell ta-nítani kicsinek és nagynakegyaránt, hogy mit teszünkvalójában, amikor eldobunkegy szemetet" – állítja a fiatalblogger. Telefonon kerestük megMoldován Lászlót, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesü-let elnökét, és arra kértük,mondja el ő is, mit tapasz-talnak a Korond-patak és aKis-Küküllő esetében. Meny-nyire van jelen a szennyezés,és mit lehet ez ellen tenni.Moldován László szerint atavalyi áradáskor sokkal többszemetet hozott a víz, mintidén, de a Sószorosban ígyis idén 15 zsák szemetet gyűj-töttek össze egyetlen alka-lommal. A Kis-Küküllőt is ki-pucolták, és egy két kilomé-

teres szakaszon két pótkocsihulladékot szedtek össze. 
„A halak ívására 
vonatkozó törvények
nem érvényesek 
a patakok esetében!”„A gazdálkodó embereksok esetben a patak partjáragyűjtik össze a gazt, a le-nyesett faágakat, oda vetikki az elhullott állatok tete-mét, amit aztán áradáskorelvisz a víz, de valahol fenn-akad. Elzárja a víz sodrát,és ott sok egyéb szemét tor-lódik fel. De nagy mennyi-ségű szennyvíz és a földekenhasznált vegyszer is a patakvízébe kerül. A víz szennye-zése óriási veszélyt jelent ahalpopuláció számára. A pa-takban hajdan honos márna,ingola, pér már kihalt, és fo-lyamatos a pusztulása azegyéb halfajtáknak is. Sajnosa halak ívására vonatkozó
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Halállományt veszélyeztető 
szemét a Korond-patakban

törvények nem vonatkoznaka patakokra, csak a nagyobbvizekre, így a patak medrétszinte folyamatosan kotor-ják, termelik ki.  Ez is árt ahalállománynak" – mondtael lapunknak a turisztikaiegyesület elnöke. A továb-biakban azt is megtudtuk,hogy egyesületi szinten pró-bálnak tenni a környezet-szennyezés és ezen belül avízszennyezés ellen, de eb-ben a feslőbb hatóságoktólnem sok segítséget kapnak.Tapasztalataikat, felhívása-ikat főleg internetes felületen

próbálják közzétenni, de aMarosvásárhelyi Rádió ismegbízható partnernek bi-zonyult ez ügyben. „Jó lenneaz emberek figyelmét minélszélesebb körben felhívni aszennyezés veszélyeire. Aziskolákra is jobban kellenefigyelni, a gyermekek ilyenjellegű oktatására, felkészí-tésére is. Ha nem más alka-lommal, legalább az iskolamásként programok kereténbelül” – vélekedik MoldovánLászló. 
Nemes Gyula
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Közismert, hogy egyre többen élnek a külföldi munka
lehetőségével, bár a tapasztalatok azt igazolják, hogy
az emberek még mindig szkeptikusak a nyugat-
európai munkavállalással kapcsolatosan. A WestJobs
célja, hogy biztonságos és állandó kapcsolatot te-
remtsen a munkaadó és munkavállaló között. Kül-
detése, hogy stabil hidat építsen a kelet-európai és a
nyugat-európai vállalatok között, így főleg németor-
szági és hollandiai partnerei számára biztosít szak-
képzett és szakképzetlen munkaerőt.Munkaerő közvetítő cégrengeteg van, csak az nemtalál rá egyre, aki nem akar,ez érvényes egész Románi-ára. Akárcsak a lassan 10éves múlttal rendelkezőWestJobs cég, amely Erdélyszívében, Marosvásárhelyentalálható, és az ország bár-mely területéről lehet je-lentkezni rá. A kérdés az,hogy mivel több, mivel tudtöbbet ajánlani egy egyszerűmunkaközvetítésnél?„Első és legfontosabb,amiben különbözünk a töb-bi hasonló cégtől, hogy nemkell közvetítői díjat befizet-ni. Persze minden jelentke-zőnknek munkát próbálunkbiztosítani, azzal még, hogyvalaki jelentkezik, nincssemmi veszítenivalója. A je-lentkező viszont elveszíthetia más cégek által elkért100–200 eurós közvetítőidíjat” - meséli Nagy Adriennirodavezető, aki elmondta,hogy két nagyon keresettterületen biztosítanak állást:hús- és szállodaipar.A folyamat nagyon egy-szerű, ha valaki felveszi akapcsolatot, rövid időn belül

tájékoztatást kap az aktuálislehetőségekről. Ha konkrétérdeklődést mutat egy bi-zonyos állás iránt, akkor in-terjúra kerül sor, ahol sze-mélyesen is meggyőződhetarról, hogy nem átverés. Haaz illető úgy dönt, hogy sze-retne velük dolgozni, akkorfelkészítik az állásra, amiután utazhat is a kirendeltpartnercéghez.A WestJobs további erős-sége, hogy rendszeres pi-ackutatásokat végez a mun-kavállalók igényeinek fel-mérése céljából. „Hiszünkabban, hogy csak úgy tu-dunk megfelelő szolgáltatástnyújtani, ha megismerjükjelentkezőink félelmeit éselvárásait. Gondolná, hogya legtöbb ember félelme akülföldi munkákkal kapcso-latosan az, hogy feketén fog-ják dolgoztatni és átverikőket? A másik leginkábbijesztő tényező az emberekszámára, ami miatt néhavissza is lépnek, hogy nemtudják, hol lesznek elszál-lásolva, vagy nem ismerikaz adott ország nyelvét” –mondta el Adrienn, aki szá-
Pályázati lehetőségek 
fiatal vállalkozók számára

Napjainkban fiatalként boldogulni nem könnyű,
hát még akkor, ha az illető szeretne valamit meg-
valósítani szülőföldjén, egy bizonyos vállalkozásba
belekezdeni. Ezért is érdemes élni az adott lehe-
tőségekkel, amelyek felkínálkoznak.Szerencsére ismét megnyíltak a „kapuk” a fiatalvállalkozók előtt, ugyanis a Bethlen Gábor AlapkezelőZrt., melynek célja az összmagyarság értékeinek meg-őrzése, a nemzeti összetartozástudat erősítése, a ma-gyarság szülőföldjén való boldogulásának elősegítése,újabb pályázati kiírásokat tett közé, elsődleges cél-csoportja pedig a külhoni magyar fiatalság. A pályázatihatáridő szűkös, ezért hamar kell cselekedjen az, akiszeretné megvalósítani terveit.Az aktuális kiírások között szerepel az indulókülhoni magyar fiatal vállalkozások tevékenységénektámogatása, a külhoni működő magyar családi vállal-kozások tevékenységének támogatása, illetve a külhonimagyar fiatal vállalkozások együttműködésének tá-mogatása, 100%-os támogatási előleg által.Bővebb információk a http://bgazrt.hu/tamoga-
tasok/palyazatok_tamogatasok_2017/ címen ta-lálhatóak meg.

T. T. 

mára ezek a felmérések se-gítséget nyújtanak abban,hogy előre kiküszöbölje ahasonló fenntartásokkalkapcsolatos problémákat,és minél érthetőbbé tegyeajánlatait,, illetve konzultá-ciót nyújtanak abban, hogymindenki a megfelelő mun-kakörbe helyezkedjen el.Aki tapasztalattal rendel-kezik, annak hozzá illő mun-kát ajánlanak, akinek nincstapasztalata, annak olyanmunkahelyet találnak, aholszakképzetlen is boldogul-hat, de a szakma elsajátítá-sára is adódik lehetőség.„Mivel partnercégeinkneksok esetben fontos, hogyszakképesített vagy tapasz-talattal rendelkező szemé-lyeket alkalmazzon, ezértmi díjmentesen felkészítjüka jelentkezőket, hogy aka-dálymentesen és könnyedénmeg tudják állni a helyüketmind a húsipar, mind a szál-lodaipar terén. Oktatóinktöbbéves gyakorlati tapasz-talattal rendelkeznek, ezt atudást adják át. Olyan kör-nyezetben segítünk a je-lentkezőknek felkészülni,ahol átélhetik és megta-pasztalhatják azt a munka-végzési stílust, ami külföl-dön fog várni rájuk. Gya-korlati és elméleti tudást is

szereznek, és alapszintenelsajátíthatják német vagyangol nyelven az adott ipar -ágra jellemző szakszavakat,ami ugyancsak nagy segít-ség a kinti integrálódásban.Gyakorlással és az eszközökmegismerésével kerülhet-nek a legközelebb a szak-mához. Ezért tartjuk fon-tosnak, hogy a gyakorláshelyszíne egyrészt egy igazivágóhíd, másrészt egy szál-loda legyen” - összegezteaz irodavezető.
StatisztikaMíg a húsipari állásokrafőként férfiak, addig a szál-lodaipari állásokra nők je-lentkeznek többségben. Ezazonban nem zárja ki a ket-

tő felcserélhetőségét, hiszenvágóhidakon is vannak nők-re szabott pozíciók, mint acsomagolás, szállodaipar-ban pedig szobafiúként aférfiak is megállják a he-lyüket.„Az elmúlt évek sorántöbb mint 2000 román ál-lampolgár számára bizto-sítottunk munkát. Ennektöbb mint 70%-a szakkép-zetlenként, vagy általunkfelkészített munkásként he-lyezkedett el, kevesebb mint30%-nak volt csak szakmaitapasztalata” - zárta soraitNagy Adrienn, aki szerintegyre több pályakezdő él akülföldi munkavállalás le-hetőségével.
Timár Tímea

Stabil híd a munkaadó és -vállaló között
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a legszebb, hogy 
azzal foglalkozha-
tok, amit imádok.
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Néptánc mint nyelv, amit csak 
anyanyelvi szinten szabad „beszélni” 

– Mikor és miként kezdő-
dött a kapcsolatod a nép-
tánccal?  – Kilenc éves koromtólfolyamatosan táncolok. Kis-gyerekkoromban megala-kult a Bolyai líceumban aBoróka néptáncegyüttes, ésmivel én a meggyesfalvi la-kónegyedben születtem ésnőttem fel, a szüleim úgygondolták, hogy ott is kel-lene tánccsoportot indítani.Bár nem tudtak táncolni,oktatót hívtak, illetve peda-gógusok lévén, felhasználtáka kapcsolati tőkéjüket a szer-vezéshez. Így alakult meg aBokréta. A kezdetekben jó-magam leginkább csajoznijártam a próbákra, de aztán1995-ben megalakult a Nap-sugár – a Maros Művész-együttes utánpótláscso-portja –, és ott nagyonmegszerettem a táncot.A fizikai kondim fenn-tartása érdekében aSportlíceumba felvételiz-tem, de akkor már fél szem-mel a tánc felé kacsintgat-tam. Tizenegyedik osztályelejétől már – félnormávalugyan –, de hivatásos tán-cosként dolgoztam MarosMűvészegyüttesben.

– A gyerekeknek ma szá-
mos, iskolán kívüli prog-
ramlehetőség áll rendel-
kezésükre. Miért választ-
hatják mégis a néptán-
cot?– Tisztelem a miénk-től eltérő nemzetek kul-túráját, de úgy vélem:a magyar gyereknek amagyar kultúrát köte-lessége ápolni. Ez egykincs, ami a miénk, ésezt csak az Isten vehetiel. Szerencsére számosszülő hasonlóangondolja, és aztsem tévesz-ti szemelől ,

hogy a gyereknek, aki táncrajár, kifinomult zenei érzékelesz, fejlődik a mozgásko-ordinációja, kialakul a rit-musérzéke is. Ezek a képes-ségek a mindennapi élet te-vékenységeit is megkönnyí-tik.
– Mi a legszebb, illetve a

legnagyobb kihívás a mun-
kádban?– Számomra a legszebb,hogy azzal foglalkozhatok,amit imádok. A legnagyobbkihívás pedig a gyerekekbenfenntartani a folyamatos ér-deklődést. Ahogy nőnek,

egyre több mindenre kíván-csiak – turnéra, kirándulniszeretnének menni –, nemelégszenek meg a próba-termi tánccal, ami teljesenérthető. Ennek a költségeitpedig – a szülők pénztár-cáját megkímélvén – pályá-zatokból fedezzük, aminekelbírálása mindig bizonyta-lan, sőt, néha kompromisz-szumokkal jár. 
– Hagyományőrző együt-

teseket is vezettek.– Igen, ezek falvakbanműködő csoportok, amelyektagjai a saját településük,azaz elődeik táncát éltetiktovább. Régebben ez ter-mészetes módon, apáról fi-úra öröklődött – tánceste-ken, fonókban sajátítottákel az utódok a táncot –, vi-szont ma már ezt mester-ségesen kell fenntartani.Azaz: jómagam tanítom ne-kik vissza a saját nagyapjuktáncát. Talán ez a munkajár a legnagyobb felelősség-gel. Nagyon komolyan kellezt venni, pontosnak kelllenni, mégis vannak ama-tőrök, kontárok, akik ez-zel foglalkoznak, és őktöbbet ártanak, minthasználnak. Egy-egyhibásan tanított fi-gurával, vagy eltérőtelepülés táncaivalvaló összemosás ál-tal 200 év hagyo-mányát és kontinu-

itását törik meg. Ez pedignem kis dolog. 
– Lehet-e hivatásos tánc-

oktatóként megnyugtató eg-
zisztenciát teremteni?– Egészen őszintén: nem.De mindez életfelfogás kér-dése. Minket, akik erre apályára léptünk, nem a meg-gazdagodás, vagy az anyagijavak felhalmozása motivál.Természetesen élhető fel-tételeket akarunk teremtenimagunk számára, de nemvagyunk nagyravágyóak.Örülünk, hogy azzal foglal-kozhatunk, amit nagyon sze-retünk. Ugyanakkor remé-lem, hogy továbbra is lesz-nek magyar gyerekek ésszülők, akik bele szeretné-nek kóstolni a néptáncba,és továbbviszik a magyarkultúrát.

– Mit gondolsz, a néptánc
inkább pedagógiai módszer-
ként való alkalmazása, vagy
a szereplésorientált megkö-
zelítés üdvösebb?– Mindkettő, pontosab-ban a kettő ötvözete. Bár

táncpedagógiai iskolákbanszámos elméletet tanítanak,nem mindenik állja ki a gya-korlat próbáját. Mivel a nép-táncoktatás tájainkon nemkötelező iskolai, intézmé-nyes keretek között zajlik,a gyerekkel meg kell sze-rettetni, el kell érni, hogyörömmel járjanak a pró-bákra. Mindemellett jogoselvárás a szülők részéről aszereplésorientált nézőpont,hiszen a befizetett pénzü-kért produkciót szeretnéneklátni. Mi, oktatók a kettőközött lavírozva próbáljukmegtalálni az egyensúlyt.
– Mit mond a koreográfus:

a táncosok a színpadon
szinkronban kell táncoljanak,
vagy inkább szabadon, sza-
badnak tűnően?– A néző figyelmének le-kötése érdekében okosankell a kettőt váltogatni. Habármelyiket kizárólagosanalkalmazom, unalmassá vá-lik a produkció. Az előadástúgy kell felépíteni, hogy iz-galmas legyen, jó fordulat-pontokkal megtörni: előszöra székbe ragadjon a néző, aztán felléle-gezzen. Acél, hogy anagyérdeműé l m é n nye l ,szeretetteltávozzon azelőadásról, ésmég két napelteltével isvisszagondoljona produkcióra. 

– Mi lennél, ha nem
táncos lennél?– Táncos. 

Varró Huba 35 éves, de már 24 éve néptáncol. Volt a
Maros Művészegyüttes művészeti igazgatója és ko-
reográfusa is, ám ma már csak a táncoktatásnak
szenteli az idejét. Úgy véli, a rábízott 600 gyerek
óriási felelősséggel jár, a szórványban sokuknak köz-
vetve magyar nyelvet is tanít. Fájlalja, hogy Erdélyben
még gyerekcipőben sem jár az iskolai szinten intéz-
ményesített néptáncoktatás, pedig lenne rá igény és
infrastruktúra. Azt is károsnak tartja, ha valaki szak-
képzés és módszer nélkül, kontárként oktat, mert
ezzel többet árt, mint használ. A kihívások ellenére
egy párhuzamos univerzumban is táncolna és tanítana. 

LEHET JELENTKEZNI A VERBUNKVERSENYREA Vásárhelyi Forgatag részeként idén negyedik alkalommal szervezik meg az Er-délyi legényes- és verbunkversenyt augusztus 26-án, Marosvásárhelyen, a Kultúr-palotában, délelőtt 10 órától. Az esemény célja segítséget nyújtani a tánc magasszínvonalú elsajátításában, ugyanakkor lehetőséget biztosítani a táncosoknak azönfejlesztésre, a megméretkezésre is. A versenyzőket négytagú szakmai bizottságértékeli.A megmérettetés két részből áll: kötelező tánc, valamint szabadtánc bemutatásából.Benevezni augusztus 13-ig lehet, a jatsszafiguraval@gmail.com e-mail címen.A verseny legjobbjai fellépnek a Marosvásárhelyiek V. Világtalálkozójának gálamű-során, melyre augusztus 26-án, szombaton délután 5 órától várják színes program-mal a közönséget a Kultúrpalotában.
Bővebb információ a https://www.facebook.com/jatsszafiguraval/

oldalon található.

Pál Piroska
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(folytatás előző lapszámunkból)

Fogaras várát 1310 körül Kán László erdélyi vajda
építtette. A tatárok által kipusztított magyarság he-
lyébe a XIII. századtól román telepesek költöztek. A
XIV. században a havasalföldi fejedelmek birtoka lett,
de 1464-ben Hunyadi Mátyás kivette a kezükből, és
Geréb Jánosnak, a későbbi erdélyi vajdának adta. A
XIV. század végétől a fogarasi birtok gazdája gyakran
változott. A XV. század végén és a XVI. század elején
Korvin János birtoka volt. Az ő 1505-ben bekövetke-
zett halála után II. Ulászló Bornemisza Jánosnak ado-
mányozta, utóbb a Majláth családé lett.

A román lakosság 
állandó lázongásaiMiután 1366-tól a szász,valamint a havasalföldi és aFogaras vidéki román lakos-ság állandóan lázongott azerdélyi vajda ellen 1393-banGobelin püspök lépett fel abéke megteremtése érdeké-ben.Megtiltotta a románok-nak a szászok legelőinekhasználatát, és egyben rájukbízta Talmácstól „a nagyoláh városig” – nyilván Fo-garasig – a határ őrzését.Tudni kell azt, hogy ebbenaz időben Mircse havasal-földi vajda volt Fogaras ura,akit Vlád Drakul, majd Dánkövetett.Uralkodása alatt gyako-riak voltak a török beütésekErdélyben, melyeket Hu-nyadi János temesi gróf, szö-rényi bán, erdélyi vajdaszüntetett meg 1441. évinagyszebeni és 1442. évivaskapui győzelmével. 
Mátyás király kiveszi 
Fogarast a havasalföldi
vajdák kezébőlMiután a zavargások to-vábbra sem szűntek meg,Mátyás király 1464-ben ki-

vette Fogarast a havasalföldivajdák kezéből, és azt Vin-gárti Jánosnak, a későbbi er-délyi vajdának és fiainakadományozta.Azonban még azt is megkell jegyezzük, hogy jogotformáltak rá a szászok is,akik a románok által okozottkárok ellenértékeként 1472-ben meg is kaptak a király-tól. Az emiatt indított pereredményeként Mátyás azuradalmat visszavette a szá-szoktól, és ismét Geréb Já-nosnak és fiainak adta.
Mátyás parancsa: 
az oláhokat le kell 
csendesíteni!Az 1484-ben kitört pa-rasztlázadáskor Mátyás no-vember tizenhetedikén pa-rancsot adott Szentgyörgyiés Bazini János gróf erdélyivajdának, hogy:„… az oláhokat, kik bárszabadságra nem hivatottak,mégis szabadságot akarnak,csendesítse le, a lázongók fe-jeit szükség esetén vétessele, ha tovább is ellenállni me-részeknek…”.Az oklevél szerint: „… licetOlachi nec ad libertatem vo-cati, nec ad libertatem nati,

tamen libertatem… arrogareaudeant…”.A lázadást ugyan leverték,de vérengzésekre nem ke-rült sor.
Életét veszti a magyar se-
regek vezére Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című köny-vében ír arról, hogy a XV.század végén Mátyás királyFogarast fiának, Korvin Já-nosnak adományozta, kinekhalála után, 1505 őszén II.Ulászló király BornemisszaJánosnak adta.Bornemissza Tomori Páltnevezte ki ide várnagynak,aki 1514-ben innen sietettBudára, a parasztfelkelés hí-rére, hogy segítségül legyenBornemissza budai várnagy-nak. Majd Szapolyai Jánoserdélyi vajda segítségérement Temesvár alá, aholdöntő győzelmet arattak akeresztesek felett.1520-ban belépett a Fe-renc-rendiek szerémújlakizárdájába, majd a mohácsi

csatában mint a magyar se-regek vezére, életét veszti.
Évenként szenved 
ostromot a fogarasi vár…I. Ferdinánd király 1527-ben Fogarast Gerendi Mihályerdélyi kincstárnoknakígérte, de miután MajláthIstván II. Lajos kincseivelhozzá pártolt, a vár fele ré-szét neki, míg másik felétNádasdy Tamásnak adomá-nyozta.A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátottdokumentációkból tudjukmeg, hogy Majláth, azért,hogy egész Fogarast megsze-rezze, János király pártjáraállt, feleségül vette NádasdyTamás országbíró testvérhú-gát, Annát, akinek javára az-tán 1532-ben Nádasdy le-mondott Fogarasról éstartozékairól.Az ezt követő időszakok-ban szinte évenként szenve-dett ostromot a vár, melyet

1540-ben még Török Bálintis el akart foglalni, de táma-dásai nem vezettek ered-ményre. Végül is a törökök körül-zárták Fogarast, Majláthotkicsalták és Konstantiná-polyba vitték, ahol 1550 ka-rácsonyán meghalt. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy Majláth bu-kása után Fogaras és ura-dalma továbbra is megma-radt özvegyének birtokában,melyre 1558-ban Izabella ki-rálynétól új adományt isnyert. Anna asszony halála utánfiának, Majláth Gábornak abirtokába került, aki felesé-gével, az alsó-lindvai BánffyLászló királyi főajtónálló-mester leányával, Bánffy An-nával ide költözött.
A fogarasi 
uradalmat harmincezer
forintért adják elI. Szulejmán szultánnak1566. évi magyarországihadjárata idején Majláth Gá-

Erdély egyik legszebb királyi birtoka és vára
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bor lett az erdélyi hadakegyik vezére, de Békés Gás-pár elhitette vele, hogy a fe-jedelem el akarja fogatni, ésa töröknek ki akarja szolgál-tatni.Félelmében Majláth, a fo-garasi zászlós uradalmattartozékaival együtt, a gyaluivárban 1566. augusztus ha-todikán kötött szerződésselharminc ezer forintért el-adta a fejedelemnek, ő pedigelőbb Felső Magyarországraköltözött, majd Morvaorszá-gon vett magának birtokot,ahol 1577. július huszonket-tedikén elhunyt.
János Zsigmond 
két heti ostrom után 
elfoglalja FogarastJános Zsigmond 1567-ben harmincezer forintértelzálogosította Fogarast Bé-kés Gáspárnak, majd amikor1571. május huszonötödi-kén Báthori István lett a fe-jedelem, és megtudta, hogyBékés a fejedelemségre tör,1573 októberében két heti

ostrom után elfoglalta Foga-rast.Békés fiát és kincseitmegbízható emberére, Gyu-lai Pálra bízta, ő pedig a vár„kis-kapu”-ján kimenekülve,hét napi bolyongás után ér-kezett meg a kassai főkapi-tányhoz. Fogaras uradalmávalegyütt Báthori Jánosé, majdennek halála után az 1588.december nyolcadikán feje-delemmé választott BáthoriZsigmondé lett, aki viszontaz osztrák házból választottfeleségének, Mária Kriszti-erna főhercegnőnek kötöttele hitbér fejében. 
Mihály vajda hűséget 
fogad az erdélyi 
fejedelemnekMihály havasalföldi vajda,1599. június huszonhatodi-kán Tergovistyén, hűséget fo-gadott az új erdélyi fejede-lemnek, Báthori Andrásnak.Szádeczky Lajos fordítá-sát idézve:„… Én Mihály vajda, Hava-

salföldének ura és az fölsé-ges erdélyi, moldvai s hava-salföldi etc. fejedelemnekhíve és tanácsa… esküszömaz élő istenre… hogy mint azZsigmond fejedelemnek,azon hűséggel, igazsággal sengedelmességgel leszek űfelségének is ez mostani fe-jedelmünknek Báthory And-rásnak…”.Alig hangzott el Mihályvajda fogadalma, már 1599.október negyedikén a prágaiUdvari Tanács támogatásá-val, megkezdte az előkészü-leteket Erdély megtámadá-sára.1599. október tizenötödi-kén meg is indult hadaivalPloieștiből, és október tizen-hetedikén a Bodza szorosonát betört Erdélybe, majd aszékelyeket maga mellé ál-lítva egymás után foglalta elés hódította meg az Erdélydéli részén levő várakat ésvárosokat.
Mihály vajda 
elfoglalja Fogaras várátSzintén Kiss Gábor közlé-séből derül ki, hogy Mihályvajda mintegy harmincezerfőnyi serege október hu-szonötödikén vonult át Fo-garas vidékén, miközben el-foglalta és feleségénekadományozta Fogaras várátés gazdag uradalmát:„… a mely ősi jogon azoláh vajdák tulajdonátképzi” – írják a biztosok1600. február tizenötödikénkelt jelentésükben, és mintmondják, a vajda „… guber-nátor, possessor et absolu-tus patronus”-ként viselke-dik.A vajda 1600. július hú-szadikára országgyűlést hí-vott össze Gyulafehérvárra,ahonnan Kornis Gáspár ésTheodosius logofet szemé-

lyében követeket küldött Ru-dolf királyhoz. A vajda tizenkét pontbangyűjtötte össze követeléseit,melynek a harmadik pontjaaz alábbit tartalmazza:„… kévánsága ez ő ngá-nak: Erdély-országban ké-vánja Görgint, Gyalut, Vécsetés Fogarast, minden tarto-mányival és jövedelmivelegyetemben, fiúról fiúra, adutrumque sexum; ha az fiúágnak magva szakadna,szálljanak az leányágra azok,senki őket meg ne hábor-gassa azokban az ő nga szol-gálatjáért; és ilyen conditió-val, hogy ha más fejedelemlenne Erdélyben, annak le-hessen arra való authoritásaés hatalma azokat kivennifiú, az vagy leányág kezé-ből…”.
A király megbízásából 
a követeléseket 
elutasítják1600. július végén a királymegbízásából a követelése-ket a biztosok elutasították,mire a vajda válaszlevélbenújabb kívánságait terjesz-tette elő, melyek ötödikpontja a következő:„… Minemű bizontalan le-gyen az embereknek életeks nem tudom mikor hozzael az Úristen az én életem-nek végét, kívánom, hogy űfge az én sok fáradsággal,munkával való szolgálato-mat megtekéntvén, adja én-nekem ürüküben és az énmaradékomnak itt ez or-szágban Gürgént, Vécset, Fo-garast – cum pertinentis suis–; Magyarországon pedigKűvárat, hasztot – azvagyTokajt – és vagy Morvában,vagy Csehországban egy jó-hasznú várat mox et facto,hogy én is mind az én fiam-mal együtt nagyobb szívem

szerint szolgálhassak ű fgé-nek és az egész keresztény-ségnek…”.
A király válaszaA király válasza 1600.szeptember tizenkettedikénkelt. Idézzük: „… A kért váraknem adhatók át a vajdának.Fogaras Krisztiernáé, Gyaluaz erdélyi püspökséghez tar-tozó egyházi jószág, Gör-gényre és Vécsre Bocskayjogigénye megvizsgálható,de ha megnyeri is azokat, afiscushoz csatolják: végülHuszt és Kővár Magyaror-szághoz tartozik…”.A vajda ellen 1600. szep-tember másodikán Tordáraösszegyűlt nemesek felke-lésre szólították fel az orszá-got.Ugyanekkor, szeptemberkilencedikén a vajda is ösz-szehívta a hadait, és fegy-verbe szólított mindenkit.D o k u m e n t u m o k b ó lidézve:„… Fogaras tartománybólminden háztól egy embertkívánt, a mihez azonban aközségnek semmi kedvenem volt, mint az uraimnaka sós káposztához…” - írjaegy névtelen jelentés.

(befejező rész a követ-
kező lapszámunkban)

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő szak-
mérnöknek; az illusztrációkat,
a régi és a mai képeket Dem-
ján László műemlékvédő épí-
tész a saját munkájából és
gyűjteményéből küldte be szer-
kesztőségünkbe.



Buszozási 
kalauz 
vásárhe-
lyieknek
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„Áérián” repülőtér-menedzsment

Tudose tudós-é? 

10érdekesség 
az új román 
miniszterelnökről 

►Mihai Tudose már koráb-ban is kormánytag volt: VictorPonta és Sorin Grindeanukabinetjében is a gazdaságitárcát vezette, a Grindea-nu-kormányt kiértékelőPSD-s jelentésben viszontazok között a miniszterekközött szerepelt, akik a félévestevékenységük alatt az égvilágonsemmiféle eredményt nem tudtak virítani  
► A Ponta-kormány idején az (egyik) ámántáját,egy volt tévés biodíszletet beprotezsálta „kormányzatitanácsadónak” a Transelectricához, és szintén ebbena periódusban a felesége cége zsíros közbeszerzéseketsepert be
► Későn érő típus: harmincévesen végzett a bu-karesti Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem jogiés közigazgatási karán (amely „oktatási intézményről”köztudott, hogy még 1995-ben írtak az akkori diákoknéhány államvizsga-dolgozatot, és azóta is azokatvariálják)
► 2013-ban a Román Hírszerző Szolgálathoz tar-tozó Hírszerzési Akadémia tanára lett, miután 2006-ban elvégezte az ugyancsak a legfőbb romániai hír-szerzés keretében működő Országos Felsőfokú Biz-tonsági Kollégium nemzetbiztonsággal kapcsolatostanfolyamát (szekuskurzust)
►Doktori disszertációját gyakorlatilag teljes egé-szében mások munkáiból tákolta össze; a kirobbantbotrány miatt 2016-ban kérte, hogy mondhasson ledoktori címéről (ami nem lehetséges)
► Nincs akadémiai végzettsége, se olyan vezetőitapasztalata, amely egy kormányfőnél elengedhetetlenlenne
► Mivel románul is nehézkesen beszél, nehezenelképzelhető, hogy folyékonyan szpíkelné az inglist,vagy sprechelné a dajcsot
► Nem lehet tudni, mit csinált 1990 előtt, de hafigyelembe vesszük, hogy minden kategóriára érvényeshajtásija van, vélhetően betonkeverő-sofőr lehetett
► A CV-je szerint szeret sakkozni, ami alighanemtáblézás akart lenni, csak elírták
► 50 évesen legalább 65-nek néz ki, ami arraenged következtetni, hogy nem a virginfröccs (szó-davíz) a kedvenc itala… (mt)

„A Transilvania Nemzet-közi Repülőtér fejlesztésistratégiájának keretében arepülőtér vezetősége kér-dőíves felmérést kezdemé-nyez „Marosvásárhelyről avilág minden szegletébe”címmel, amelynek az a célja,hogy 2018-tól bővítsük amarosvásárhelyi repülőtérbelföldi és külföldi járatai-

nak számát.”Bővítsük??? Mit bővíteni,a semmit? Marosvásárhely-ről a világ minden szegle-tébe, ez most komoly? Ro-mániának sincs olyan szeg-lete, ahova el lehetne jutnimomentán erről a rep(kép-telen)térről, nemhogy a vi-lágnak!„A Transilvania Nemzet-

közi Repülőtér alig 30 perc-nyi távolságra van a me-gyeközponttól, Marosvásár-hely belvárosától, és nem-csak a Maros megyeiek, ha-nem a szomszédos megyék-beliek –  Beszterce-Naszód,Fehér, Hargita, Kovászna ésBrassó – is igénybe veszik.Számszerűsítve ez azt je-lenti, hogy egy 24.500 négy-zetkilométeres területet, ésmintegy 2,6 millió lakostszolgál ki. A légikikötő köz-vetlen közelében fog elha-ladni az észak-erdélyi au-tópálya, amely jelenleg épí-tés alatt áll, és a tervek sze-rint 2018-ban kerül átadás-ra.”A fentinek azon kívül,hogy tényleg ki lehet kocsi-kázni a főtérről Vidrátszegreegy fél óra alatt, semmifélevalóságtartalma nincs. Mert-hogy a reptér lassan egyéve egyáltalán nem műkö-dik, úgyhogy ne beszéljünkmár róla jelen időben; méga szarkáknak is annyira de-rogál a mostani helyzet,hogy inkább elrepülnek a

kolozsvári reptérre károgni.De a legszebb a zárógon-dolat, mely szerint jövőremeglesz az észak-erdélyiautópálya, melyet idestovatizenöt éve taknyolnak, demég csak utcányi útszaka-szok vannak készen, szóvalazt vizionálni, hogy jövő év-ben „átadásra kerül”, kábéakkora ökörség, mint ha va-laki azt mondaná, hogy évvégéig formaegyes pályaépül a Vácmányon. (Az előtte szebb napokatmegélt reptér igazgatóitisztségét kétes körülmé-nyek között elnyerő Petiigazgató úr – egyik jelent-kező se írta meg az átmenőötöst a „versenyvizsgán”, deő állt a legközelebb hozzá,magyarán ő volt a legke-vésbé inkompetens – hado-vál továbbá terminál- megparkoló-építésről, tűzoltóa-utó-vásárlásról, „szabadidőeltöltésére alkalmas terek”kialakításáról meg egyébsokadrangúságokról. Ahe-lyett, hogy a kifutópálya-meghosszabbításra fóku-

szálna, mondjuk; az ugrá-lóvár még ráér.)„Megtisztelő számunkra,hogy korábban a mi szol-gáltatásainkat választották,és bízunk benne, hogy azÖnök segítségével javítanitudjuk a Transilvania Nem-zetközi Repülőtér szolgál-tatásait. Ahhoz, hogy fej-lődjünk, és a marosvásár-helyit az ország legjobb re-pülőterei között emleges-sék, szükségünk van azÖnök észrevételeire is. Ép-pen ezért arra kérjük Önö-ket, hogy válaszoljanak azalábbi kérdésekre, segítse-nek, hogy eldöntsük, milyenúti célok irányába kellenejáratokat indítanunk.”Segítünk dönteni: a Hold-ra. Űrhajót. Amelyre ráféra reptér egész mened-zsmentje, és csak oda köz-lekedik. Nem kis lépés lenneegy embernek, és óriási ug-rás az emberiségnek, hanemhatalmas megkönnyebbülésa városnak!
Molnár Tibor

Vagy rettenetesen unatkozik a Transilvania Nemzetközi (nem)Repülőtér vezetősége, Peti András igaz-
gatóval az élen (akinek az alpolgár-mesterkedése alatt kábé annyit mozdultak előre a vásárhelyi magyar
ügyek, mint egy aszfalthoz hegesztett döglött csórécsiga), vagy arra gondolkoztak, hogy így a kovászos -
uborka-szezon közepén megviccelnek bennünket, „kedves” (egykori) légiutasokat. Amennyiben utóbbi,
akkor igencsak mellényúltak, mert ama közvélemény-kutató kérdőív, amit a TRANSYLVANIA AIRPORT
honlapján tettek közzé, még viccnek is rossz. Íme, néhány passzus a kérdések mellé kiposztolt bődületből:

Mivel az elmúlt két hónap során 4
(négy) autóbusz is kigyulladt Maros-
vásárhelyen – személyi sérülés sze-
rencsére nem történt, egyelőre –,
nem árt tanulmányozni az alábbi ta-
nácsokat, mielőtt buszra/maxi-ta-
xira szállnánk:  
☻ Mindig legyen nálunk egy poroltóvagy egy ötliteres ápöplátö, amellyel bajesetén elolthatjuk magunkat és a köze-lünkben álló utastársainkat
☻ Viseljünk vizes ruhákat vagy az-besztkosztümöt – úgy nehezebben gyul-ladunk meg
☻ Mindig napkelte előtt és/vagyután buszozzunk, mert sötétben hama-rabb észrevesszük az általában kívülrőlfelcsapó lángokat (ez most nyár dere-kán bajosan kivitelezhető, hiszen mégjóformán be se esteledik, és már hajna-lodik is)
☻Ne használjunk alkoholos dezodo-rokat, mivel az olyanos bőr seperc alattlángra kap, inkább tömegközlekedjünkbeparfümözve vagy büdösen

☻ Ugyanilyen megfontolásból sosebuszozzunk/maxizzunk nagyon bevod-kázva vagy bepálinkázva, mert elég egyszikrázó tekintet, és mi magunk gyújt-juk fel a járművet a leheletünkkel 
☻ Sose álljunk kövér ember mellé,mert a háj úgy ég, mint a zsír
☻Amikor már lángokban áll az egészbusz, ne posztoljunk róla rögtön képeta fészbukra, egyszer szálljunk le
☻ Ha a sofőr cigizik – maxi-taxikongyakran megesik –, akkor vegyük ki aszájából az égő cigit, és oltsuk el a sze-mén, mert még mindig kevésbé baleset-veszélyes egy félszemű sofőr, mint egyégő cigaretta abban a kicsi zárt térben
☻Mindig legyen nálunk egy kétszárúfestőlétra, amely segítségével villám-gyorsan távozhatunk a lángtengerből abusz tetőablakán keresztül
☻ És végül: busz helyett közleked-jünk inkább biciklivel, ami ha ki is ta-lálna gyulladni, meg se fogjuk érezni,mert hűt az ellenszél!

mt

\ 8. \ |  HUMOR |
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Emmanuel Macron újfrancia elnök lendületbenvan, ami érthető is, hisz üs-tökösként felívelő mozgal-mának neve is erre utalÁm ami témánk szem-pontjából most igazán lé-nyeges az az, hogy Emma-nuel Macron szerint az egyiklegfontosabb kérdés jelenleg

az, hogy Európa meg tudja-e védeni az alapértékeit,vagy meghátrál az illiberálisdemokráciáktól. Egyúttal üzent Kelet-Eu-rópának: szerinte egyes ke-let-európai politikai vezetőkcinikusan viszonyulnak azEU-hoz, és csak arra kell ne-kik, hogy pénzt kapjanak

Szupermarket-Európa
Lendületes megnyilvánulásainak egyik újabb gyöngy-
szeme volt a közelmúltban az a kijelentése, amelyet
a távirati iroda szerint több lap is Európa nem szu-
permarket címmel hozott le interjúként. Ebben az
interjúban Emmanuel Macron üzent a kelet-európai
vezetőknek, kiemelte a német-francia kapcsolatok
fontosságát, valamint kijelentette, hogy az Egyesült
Államok nélkül is nekimenne az oroszok által támo-
gatott Bassár el-Aszadnak, ha kiderül, hogy tényleg
ő a felelős a vegyi fegyverek bevetéséért.

tőle. Azonban Európa nemszupermarket, hanem sors-közösség – jelentette ki.Nos, aligha lehet kérdés,hogy monsieur Macron, lé-vén, hogy a legjobb franciaegyetemeken folytatott tár-sadalomtudományi stúdiu-mokat, professzionális isme-rője a francia történelemnek,és persze annak, hogy dicsőelődei milyen megrendítőbecsületességgel és főkéntáldozatkészséggel álltak kia mindenkori európai alap-értékek mellett. Az alábbi-akban csak néhány ilyenmozzanatot szeretnék ezzelkapcsolatban felelevenítenia francia történelemből.Talán kezdjük a sort mind-járt I. Ferenc francia királlyal,aki 1526-ban stratégiai szö-vetséget kötött I. Szulejmánszultánnal, sőt annak vazal-lusává is lett, olyannyira,hogy a szultán általában úgycímezte a neki szóló leveleit,hogy „Ferencnek, Francia-ország nevű tartományomkormányzójának”. Ugyan ki merné megkér-dőjelezni, hogy ez az európaikeresztény értékek és perszeaz európai népek sorskö-zössége melletti kiállás meg-rendítően szép példája?Mi, magyarok akkoribanpersze jellemző módon ön-feledten hedonizáltunk ösz-szevissza, fittyet hányva azeurópai értékekre, és abbanleltük perverz örömünket,hogy saját létezésünket koc-káztatva védtük azt az Eu-rópát az oszmán terjeszke-désével szemben, amelynekFerenc Franciaországa is fon-tos része volt. Megakadá-lyozván ezzel például azt,hogy Ferenc Franciaorszá-gának „virtuális” oszmán tar-tomány mivolta a valóságbanis perfektuálódjon. Meg islett a méltó büntetésünkmindezért, az általunk meg-védett Nyugat, benne FerencFranciaországával cinikusdögevő hadként trancsírozta

véres péppé mindazt, amiennek nyomán egyáltalánmegmaradt belőlünk.Szó se róla, meg is érde-meltük, így jár mindenki, akisaját öncélú vágyai szuper-marketjének és nem sors-közösségnek tekinti Európát.Aztán itt van Napóleon csá-szár, aki annyira át volt itatvaaz európai értékek önfelál-dozó képviseletével, hogy,nyilván a sorsközösség jegy-ében, rablóbandáival brutá-lisan addig fosztogatta eztaz Európát, amíg az végülinkább nem annyira akartamár ezt az egyébként való-ban igen felemelő sorskö-zösséget. Tette mindezt a „szabad-ság, egyenlőség, testvériség”jelszavaira építve, amelyekigézetében több mint két-millió francia pusztult elsaját „testvérei” kezétől.De ne feledkezzünk megGeorges Clemenceau-rólsem, aki már egészen fel-foghatatlan szintjeit érte ela közös európai értékek kép-viseletének, amikor a lehetőlegcinikusabb és legbrutá-lisabb módon hajtotta végrea globális pénzhatalmi rend-szer technológiai utasításaitarra nézvést, hogy miképpenkell olyan úgynevezett „bé-kerendszert” összerakni,amely egészen bizonyosanvezet majd még pusztítóbbháborúhoz, mint amilyen azelső világháború fedőnevűprojekt volt.Mi, magyarok, akárcsakFerenc esetében Mohácsnál,itt a versailles-i Kis-Trianonkastélyban hozott döntésselláthattuk be, hogy milyencsúnya dolog is az, ha valaki,mint mi, csak élősködni akarközös értékek és sorsközös-ség képviselete helyett.És végül, de egyáltalánnem utolsósorban álljon ittÉdouard Daladier megható-an szép példája. Ő volt az,aki az angol Arthur NevilleChamberlain társaságában

mindent igyekezett megten-ni, amúgy sikeresen, hogy1938-ban Münchenben„megágyazzon” mindannaka szörnyűségnek, ami ezutánEurópára zuhant. Mindezttermészetesen szintén a leg-teljesebb sorsközösség ésaz fennkölt európai értékekjegyében.Mi, magyarok persze ittis helytelen magatartást ta-núsítottunk, és nyilván ezértmost már sokadszor hagytakcinikus kegyetlenséggel ma-gunkra, miközben azért vál-tig biztattak a kitartásra. Ésaztán a „második világhá-ború projekt” után is kap-tunk leckét Franciaországnagyjaitól arra nézvést, hogymiként is kell az európai ér-tékeket és a sorsközösségetkomolyan venni. A szovjetbirodalom Kelet-Európáravaló rászabadítása, az az ócs-ka cinizmus, amit 1956-banis tanúsítottak velünk szem-ben, és végül, hogy a „rend-szerváltás projekt” kereté-ben a szép szavak mögöttvalójában olcsón letermel-hető munkaerő-lelőhelykéntkezeltek minket, mind-mindmódfelett tanulságos dolog.Amióta kegyesen beemel-tek minket a szabad népeknagy családjába, mindösszeannyi történik, hogy óriásiáldozatkészségről tanúbi-zonyságot téve nagyjából azötödét-hatodát visszacsor-gatják annak, amit előtte ka-matként és profitként kivit-tek tőlünk. Et voilà, CherMonsieur le Président, a tör-ténelem elég különös dolog,valahogy mindig a győztesekírják a történelemkönyveket,de egyszer még lehet más-ként is. Egyszer talán a vesz-tesek is megírják majd sajáttörténetüket, és az bizonynem fogja elnyerni a tetszé-sét.
Bogár László 

Emmanuel Macron üzent a kelet-európai vezetőknek 
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II. Barátság Kupa kispályás 
labdarúgótorna Marosvásárhelyen
Rangos nemzetközi kispályás labdarúgótornát szervezett a minap a koronkai
műfüves pályán a Maros megyei labdarúgásban aktívan tevékenykedő szakem-
bereket tömörítő Fair Play Team, vagyis a Maros megyei játékvezetők alakulata
a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör Társasággal és a Pro XXI. Sport és Kul-
turális Alapítvánnyal közösen. A házigazdákon kívül részt vett még a Zala megyei
és a Beszterce megyei játékvezetőkből kialakított együttes, továbbá Cristi Tătar,
a tavaly fiatalon elhunyt hajdani játékvezető barátaiból verbuválódott csapat és
nem utolsó sorban Sorin Corpodean egykori élvonalbeli sípmester barátaiból
álló alakulat (Corpo barátai) is.  A találkozók kétszer nyolc percet tartottak, a lebonyo-lítási rendszer szerint mindenki játszott mindenkivel, avégén a pontszám és a gólarány alapján dőlt el a végsősorrend.Íme, az eredmények: Fair Play Team – Cristi Tătarbarátai 2-0, Corpo barátai – Beszterce megyei játékvezetők1-2, Cristi Tătar barátai – Corpo barátai 3-1, Zala megyeijátékvezetők – Fair Play Team 0-1, Corpo barátai – Zalamegyei játékvezetők 2-3, Beszterce megyei játékvezetők– Cristi Tătar barátai 0-0, Zala megyei játékvezetők –Beszterce megyei játékvezetők 1-2, Fair Play Team –Corpo barátai 2-1, Beszterce megyei játékvezetők – FairPlay Team 3-2, Cristi Tătar barátai – Beszterce megyeijátékvezetők 1-0. 
Végső sorrend: pont
1. Beszterce megyei játékvezetők 7-4  10 
2. Fair Play Team       7-4    9
3. Cristi Tătar barátai      4-4   5
4. Zala megyei játékvezetők 4-6 4
5. Corpo barátai                 5-10  0A torna legjobbja, ugyanakkor a gólkirályi címet is (3találattal) Fellner Gergő (Zala megyei játékvezető) nyerte– így átvehette a Cristian Tătar-trófeát; míg a Fair Playdíjat, s ezzel járó Czegő Ildikó-trófeát (a Maros Megyeilabdarúgó-egyesület volt titkára-szerk. megj.) Sorin Cor-podean volt élvonalbeli játékvezető kapta. Egyébkéntminden alakulat csapatkapitánya kupát, oklevelet vettát, a játékosok pedig egyforma aranyérmeket kaptak.

Czimbalmos Ferenc Attila

Cseh Gábor, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti
Kör Társaság elnöke: 

„Rangos nemzetközi focitorna volt az idén is, akár a ta-
valyi hasonló tornán. Örvendek, hogy a barátság égisze
alatt sorra került rendezvényen mindenki sportszerűen
futballozott, és senki sem sérült meg. Amúgy a Marosvá-
sárhely és Zalaegerszeg közötti kapcsolat már több mint
20 éves, Maros megye és Zala megye között pedig 11 éve
létezik baráti kapcsolat. Így minden évben több rendez-
vényt is szervezünk, az egyik ilyen esemény épp ez a ha-
gyományos nemzetközi futballtorna, melynek mottójául
Pierre de Coubertin báró, az újkori olimpiai mozgalom
atyja és a Ma–Za Baráti Kör Társaság jelszavát vontuk
össze: azaz, nem a győzelem a fontos, hanem a barátság,
az összetartozás és a szeretet” – összegezett Cseh Gábor.

Gyarmati Tibor, a Zala Megyei Labdarúgó
Szövetség Játékvezető Bizottságának el-
nökhelyettese: 

„Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk az idén
is a tornán. Már évek óta tartjuk a kapcsolatot
Cseh Gáborral, s így több alkalommal részt ve-
hettünk különböző barátságos kispályás Ma–
Za mérkőzéseken, tornákon. Azt kértem a já-
tékosoktól, hogy mivel barátságos tornán
veszünk részt, a sportszerűség szellemében áll-
junk ki focizni és ennek megfelelően is játszunk,
az eredményt másodlagosnak tekintjük. A han-
gulat fantasztikus volt, a tavalyi baráti kap-
csolatokat bővítettük, ez a legfontosabb” –mondta el Gyarmati Tibor.

Sorin Corpodean, egykori élvonal-
beli játékvezető, a 4. ligás Marosúj-
vári Soda SK elnöke:„Sajnos mind a négy találkozót el-vesztettük, így igazán a sportszerűségszellemében játszottunk. Úgy a Zalamegyei, mint a Beszterce megyei játék-vezetők nagy részével még más kispá-lyás tornán is találkoztunk, így ismer-jük egymást. A mai tornáról készültfotók alapján mindig szívesen fogunkvisszaemlékezni erre a barátság jegy-ében megtartott tornára. Ez a legfon-tosabb”– nyilatkozta Sorin Corpodean. 

Horațiu Cioloboc, az ASA volt csatára, Cristi Tătar ba-
rátai csapatának tagja:,,Évek óta tart Maros megye és Zala megye között a ba-ráti kapcsolat és örvendetes dolog, hogy ennek a barát-ságnak is köszönhetően szervezik meg ezt a hagyományostornát. Mivel én is sokáig futballoztam magas szinten ha-zánkban, ezért megmaradt nekem hobbiként a labdarú-gás. Örvendek, hogy ma barátokkal, egykori ellenfelekkelis találkozhattam, mindig jól esik velük, vagy ellenük fo-cizni. Mindig szívesen jövök a hasonló rendezvényekre”–említette Horațiu Cioloboc. 

Forró helyzet a zalaiak kapuja  előtt
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Otthon érzi magát Marosvásárhelyen 
– Ön évekig futballozott,

aztán játékvezetőként is te-
vékenykedett. Melyik időszak
volt szebb? – Mindenik időszak kü-lönbözik a másiktól, demindkettőre szívesen em-lékszem vissza. A játékos-karrierem könnyebb volt,mint a játékvezetői, mivelfutballbíróként jobban fi-gyelnek az emberre, sőtkönnyebben tévedhetnek asípmesterek a csapatok ro-vására, amit aztán elítél asajtó, a szurkolók, a vezetők,mindenki.  

– Milyen eredményeket ért
el játékvezetőként? – 13 évig voltam FIFA-já-tékvezető, a 2001-es argen-tínai ifi VB-n is mérkőzéstvezettem, emellett a 2000-es Belgium és Hollandia általközösen rendezett Európa-bajnoki selejtezőkön, a2004-ben Portugáliábansorra kerülő EB-re való se-lejtezőkön, valamint a 2008-as Ausztria és Svájc közős

rendezésű Európa-bajnok-ság selejtezőin is bíráskod-tam, de nem utolsó sorbanhárom Románia Kupa-dön-tőt is vezettem. Amúgy 2681. ligás találkozón bíráskod-tam, igaz a rekorder Ale-xandru Tudornak 269 élvo-nalbeli meccse van. 
– Mint ismeretes, egykoron

az ASA ificsapatában is ját-
szott, idővel a Kolozsvári
CFR, a Kolozsvári U, a Dési
Unirea, a Gyulafehérvári Uni-
rea és az Aranyosgyéresi Hu-
zalgyár együttesében is meg-
fordult. Mikor futballozott
Marosvásárhelyen?– Elmondhatom, hogy alabdarúgókarrierem elején– az egyetemi időszak előtt–, 1983-ban a katonai szol-gálat idejére kerültem Ma-rosvásárhelyre az akkoriASA ifjúsági együtteséhez,ahova Cornel Cacoveánnak,a klub egykori elnökénekköszönhetően érkeztem. Ak-kor Vásárhelynek még na-gyon jó csapata volt, hiszen

az élvonalbeli együttesbenszerepelt többek közt Bö-löni, Ispir, Hajnal is. Vissza-emlékszem, amikor első al-kalommal léptem be az öl-tözőbe, akkor a felnőtt csa-patot elismert, mindenki ál-tal tisztelt és kiváló labda-rúgók alkották. Én akkor,18 évesen álmodtam, hogyidővel híres labdarúgóváváljak, ezért is az akkori já-tékos tanácsát megszívlel-tem. Szívesen gondolok visz-sza arra a Marosvásárhelyeneltöltött időszakra, az akkoricsapattársakra, de ugyan-akkor rokonaim is voltakitt, ezért is otthon éreztem

magam a városban. 
– Jelenleg milyen kötődése

van a labdarúgáshoz?– Több mint egy éve a Fe-hér megyei 4. ligás Maro-sújvári Soda SK labdarúgószakosztályának az elnökevagyok. Szeretnénk felsőbbszintre kerülni, jó úton ha-ladunk. Időközben felújítot-tuk a stadiont, a sportbázistés egy kis múzeumnak ishelyet adtunk, ahol többekközt a klub történeténeklegfontosabb momentumaitmegörökítő fényképek van-nak kifüggesztve. A tavalyvolt egy ünnepség Marosúj-

váron – 80 éve épp a Sodapályáján volt az első villany-fényes találkozó hazánkban–, erre az alkalomra a Di-namo Old Boys együtteséthívtuk meg, amely színeibenpályára lépett többek köztLupescu, Prunea, Orac, Fl.Petre, M. Nicolae is. 
– Mit jelent önnek a lab-

darúgás?– Nekem a futball a min-denem! Jelenleg 52 éves va-gyok, az életem nagy részéta futballnak szenteltem.Amíg bírom, kitartok mel-lette...
C.F.A. 

A Corpo barátai együttesben játszott Sorin Corpo -
dean egykori 1. ligás játékvezető is, aki hajdanán az
ASA játékosa volt. 

Sorin Corpodean, Sorin  Muntean, Vasile Bordaș, 
Cseh Gábor és Călin Flanja társaságában
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Egy trükk, és máris okosabbnak tűnünk
Szájunk és szemhéjunk
alakjának meglepően fon-
tos szerepe van. Aki többet alszik, intelli-gensebbnek látszik – állítjaa Journal of ExperimentalPsychology: General folyó-iratban megjelent tanulmá-nyában Sean Talamas, a skó-ciai St. Andrews Egyetemkutatója.Munkatársaival előbb190 semleges arckifejezésűgyerek és felnőtt arcképételemezte: megmérték aszemhéj nyitottságát és a

száj görbületét.Majd 200 emberrel érté-keltették, mennyire tűnnekvonzónak és intelligensnekaz egyes arcok. Eredménye-ik szerint az enyhén legör-bülő szájjal és megereszke-dett szemhéjjal látható ar-cokat kevésbé soroljuk ide.A szerzők szerint azért,mert ezt a két jegyet a fá-radtsággal és a rosszkedvveltársítjuk, amelyek pedigköztudottan rombolják aszellemi teljesítményt.Feltételezésük igazolásá-

ra a svéd orvostudományiKároly Egyetemmel (Karo-linska Instituttal) együtt-működésben újabb fotóso-rozatot készítettek az ere-deti modellekről.Ekkor egy részük teljesenkialudta magát, mások aligaludtak a fotózás előtt.Amikor ugyanazokon azarcokon megjelentek a ki-alvatlanság jelei, szignifi-kánsan kevésbé intelligens-nek értékelték őket, mintkorábban.
forrás: hvg.hu

Modern 
rabszolgasors 

– gyakoribb, 
mint hinnénk

„Az általános iskolásokAmerika-szerte azt tanulják,hogy a rabszolgaságnak a19. században vége szakadt.Szomorú módon azonban,majd százötven évvel ké-sőbb, még közel sincs végeannak a harcnak, hogy el-törüljük ezt a világméretűsorscsapást ” - írta nyílt le-velében Hillary Clinton2010-ben.Minden emberi lény sza-badnak születik, senkit semlehet rabszolgaságban vagyszolgaságban tartani, min-den formája tilos – bár azEmberi Jogok EgyetemesNyilatkozata ezt mondja,rengeteg iparágban buk-

kantak súlyos visszaéléseknyomára. Kezdve a thai ha-lászoknál, az üzbég és türk-menisztáni pamut- vagy akatari építőiparban, de meg-találni a rabszolgákat anemzetközi diplomaták ház-tartásaiban, más háborúsövezetekben, természeticsapások által sújtott terü-leteken, mint például a föld-rengés rázta Nepálban.
Bárkivel, bárhol 
megtörténhetEgy fiatal lány, Kamalaebből a rettenetes szegény,dél-ázsiai országból indultLibanonba házicselédnek,de a jobb élet helyett egé-

szen más várt rá. Munkaa-dója bezárta a házba, azösszes ajtót és ablakot be-csukta. „Úgy éreztem ma-gam, mint egy sertés, amitlevágásra tartanak. Megpa-rancsolták, hogy hajnalinégykor keljek, és hajnalegykor mehettem aludni.Fogoly voltam a munkaa-dóm házában, el voltam vág-va a kinti világtól” - nyilat-kozta az Anti-Slavery Inter-national által készített do-kumentumfilmben a lány,akit, amikor a fizetést kérte,egyszerűen összeverték.Az emberkereskedelem,a kényszermunka, az adós-rabszolgaság, a kényszer-házasság és a szexuális ki-zsákmányolás mind a mo-dern kori rabszolgaság egy-egy formája.Brick Beltnek (Tégla öve-zetnek) hívják Indiának azta területét, ahol a legjobbanél az adósrabszolgaság. Azellehetetlenített falusiakatmegszégyenítéssel, verésselveszik rá az embertelenmunkára. A felnőttek mel-lett gyerekek görnyedneka tűző napon, mert a tégla-készítésnél nagy szerepükvan: mivel könnyűek, szinteszellőként táncolnak a ké-

nyes építőanyagon, s for-gatják a téglákat.Az adósrabszolgaság nemátmeneti állapot: mindig isúgy volt kitalálva, hogy azadósság egyre halmozódjon,és kilátás se legyen a fel-szabadulásra.Bár napjainkban a világösszes állama elköteleztemagát a modern rabszol-gaság felszámolása mellett,mégis megtalálható tovább-ra is a földgolyó mindenpontján. Hiszen a bűnözésés korrupció biztosítja, hogylétezzen. A legrosszabb ahelyzet Észak-Koreában,ahol minden huszadik ál-lampolgár teljes jogfosztott-ságban él. De hogyan is le-hetne másként, amikorszámtalan bizonyíték vanarra, hogy maga a kormánykövetel kikényszerített, demeg nem fizetett munkátmég a kisdiákoktól és egye-temi hallgatóktól is, illetvebüntető kényszermunkatá-borokat működtet?Észak-Korea, Kambodzsa,India, hogy a háború súj-totta Szíriáról ne is beszél-jünk, elég messze vannaktőlünk, miért is kéne ag-gódnunk? A statisztikák sze-rint is Európában a legrit-

kább a modern rabszolga-ság. Ez azonban nem jelentiazt, hogy ismeretlen lennea jelenség, sőt, továbbra iscélállomás, illetve kisebbmértékben forrása a férfiak,nők és gyermekek kény-szermunka általi kizsákmá-nyolásának. Ráadásul az Eu-rópában azonosított em-berkereskedelem áldozata-inak 65 százaléka EU-ál-lampolgár, a legtöbbjük Ke-let-Európából származott,míg a többiek főleg Nigéri-ából, Kínából és Brazíliá-ból.A magyar áldozatok is el-sősorban a legszegényebbtársadalmi csoportokból, aromák, a menekültek és ahajléktalan férfiak közül ke-rülnek ki, gyakran államigondozottak, illetve javító-intézetek (volt) lakói – állaz Amerikai Egyesület ál-lamok 2016-os jelentés-ében. Legmerészebb becs-lések szerint a tanyákon,falvakban, sőt városainkbanfelnőttek és gyermekek tí-zezreit tartják bezárva, mi-közben munkájukért nemkapnak sem bért, sem meg-felelő ellátást.
Timár Tímea

Több mint 45 millió ember él szabadságtól meg-
fosztva, embertelen körülmények között a világon.
68 százalékuk kényszermunkát végez. Minden har-
madik rabszolga gyermek. A rabszolgák több mint
fele nő, illetve kislány. És ez napjainkban, mondhatni,
hogy a szemünk előtt zajlik.


