
Ökörségünk határtalan  Botrányos, minimum a jó ízlés elleni merény-letként minősíthető határozatot szavaztak megMarosvásárhely önkormányzati képviselőtes-tületének tagjai: egy négytagú küldöttséggelképviseltetik a várost a Vallások a békéért vi-lágszövetség dél-koreai találkozóján. Az egészbuli mindössze 5.152 dollárral és 360 lejjelterheli, nem, nem az utazók zsebét, hanem aváros kasszáját, amit tudvalevőleg az adófizetővároslakók pénzéből töltenek fel.

Dél-koreai programajánló
vásárhelyi tanácsosoknak

☻ Napfürdőzés, nudizás a Sárga- és a Japán-tenger partján (Dél-Korea kis ország, aligmagyarországnyi, így akár egy nap alatt ismegejthető a kettő – pláné, ha épp jön a cu-nami)
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lányok, akik „nomádként”
élnek a 21. századbanKét nem mindennapi testvérpárt próbálunkbemutatni, Szabó Andreát és Szabó Lindát,akik egyedi, nomád életvitelükkel csodálatoskalandokat éltek át a világ különböző pontjain.Küldetésük nemcsak izgalmas, de példaértékűis.
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A világ legjobb 
klasszikusgitár-duója 
lép fel a kultúrpalotában

Tizenkét éve már, hogy minden esztendőbenmegszervezik a Harmonia Cordis NemzetköziGitárfesztivált városunkban. Idén bővült a zeneistílusok spektruma, számos nagy névvel készül-nek a szervezők, illetve jelenleg a világ legjobb-jaként számon tartott klasszikusgitár-duó, a spa-nyol-görög duo Melis is fellép a Kultúrpalotában. 

Új sorozat, XI. évfolyam // 31. szám  // 2017. augusztus 3–9. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Focistaként kezdte a ma-
rosvásárhelyi európa-bajnokA elmúlt héten csütörtöktől vasárnapig  bené-pesült a marosvásárhelyi Víkendtelep és a So-mostető, hiszen városunkban első alkalommaltartottak közös tereptriatlon és a terepduatlonEurópa-bajnokságot. Az ifjúságiak futama kel-lemes meglepetéssel zárult... 

10-11. old. // SPOrt

Akinek az erdélyi magyarság a családja, a hivatása és az élete

Ötvös józsef egy mezőségszéli faluban, Pókában látta meg a napvilágot. A középiskolát
1967-1971 között Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas líceumban végezte. teológus diák-
ként a kultúra, a művelődés, a művészet kolozsváron érintette meg igazán. Gyermeki sze-
mei előtt indult be egy sok évszázad alatt kialakult, hagyományosan rendtartó falu
tönkretevése, és akkor abból a bizonytalan létből számára a tanulás volt a menekülés
egyetlen útja. Ötvös józsef ezen a héten nyugdíjba vonul. utolsó hivatalos istentiszteletére
augusztus hatodikán kerül sor, délelőtt tíz órától a marosvásárhelyi vártemplomban.

Szögre akasztott palást 

–
exkluzív interjú a nyugdíjba vonuló Ötvös józsefvolt református esperessel,a vártemplom lelkipásztorával–
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kOS: A napokban arra kell rádöbbennie, hogy so-kan kihasználják és visszaélnek a bizalmával és akedvességével. Ha nem húz rövid időn belül hatá-rokat, csak a kárát fogja látni a sok segítségnyúj-tásnak.
BikA: Ne engedje, hogy a megrögzött anyagi biz-tonságra való törekvése megfossza a lehetségesélményektől. Hajlamos lehet megvonni magától anyaralást, illetve egyes élvezeti cikkeket, az aktívpihenést, csak ne keljen költenie.
ikrek: Az Univerzum segítségével és a nyaralás,kikapcsolódás hatására feltöltődött. Szinte szár-nyakat kapott, lekerültek önről a terhek, úgy érzi,mintha újjászületett volna. Ez nagyszerű, és pontezért bánjon óvatosan energiával, nem kell mind-járt fel is élnie a raktárait!
rÁk: Könnyű és kellemes hete van a jegy szülöt-teinek. Keressenek aktív kikapcsolódást, keljenekútra mielőbb, akár rövid időre, ugyanis kivételesélmények vannak előírva a Rákok részére. 
OrOSzlÁn: A csillagok azt javasolják, hogyha te-heti, akkor feltétlenül vegyen ki szabadságot vagylegalábbis pihenjen aktívan, mert hamarosan szük-sége lehet a plusz energiára, arról nem is beszélve,hogy az egészsége is megkívánja a kikapcsolódást. 
SzŰz: Remek hetet ígérnek önnek a csillagok.Végre felszabadul, jut ideje szeretteire és legfő-képpen önmagára. Jó néhány dolgot sikerül lezár-nia, amit korábban nem sikerült. Ha még nem volteddig szabadságon, akkor feltétlenül ejtse meg.
MÉrleG: A Mérlegek a héten felpörögnek, ésegyenesen megállíthatatlanok lesznek. Nem iscsoda, hogy sikerül minden kitűzött céljukat meg-valósítaniuk. Persze a csillagok arra hívják fel a fi-gyelmüket, hogy a pörgés mellett ne felejtsenekel pihenni is.
SkOrPiÓ: Eddig túlságosan is békésen, nyugod-tan teltek a napjai, de ennek most már vége,ugyanis felszínre tör a szenvedélyessége, ami nemcsak a szerelmi életében, hanem a munkájábanés az élet egyéb területein is megmutatkozik.
nYilAS: Így, hogy nyugodt hete van, lesz idejealaposabban is szemügyre vennie a pénzügyeit.Fogadja meg a csillagok üzenetét, miszerint, akikeres, az talál. Ezt értelmezheti úgyis, hogy meg-oldást találhat anyagi gondjaira, ugyanakkor, hacsak simán több pénzre vágyik, az is elérhető lesza számára. 
BAk: Anyagi helyzete stabilizálódni látszik, de eznem jelenti azt, hogy az égiek ne intenék arra,hogy ezután is legyen óvatos és mindig kétszerfontolja meg, hogy mire költ, hogy mennyire fontosaz a valami, amit éppen beszerezni készül.
vízÖntŐ: Nagyon jó a hete. Nem csak kellemesmeglepetések érik, de folyamatos ösztönzést kapaz Univerzumtól, hogy pozitív maradjon a min-dennapokban. Ha nyitott erre és képes optimistahangulatban maradni, akkor roppant kellemes él-mények érhetik.
HAlAk: Végre úgy érzi, ereje teljében van, szel-lemileg és testileg is elég erősnek érzi magát. Igaz,mostanában több időt töltött is annál, mint ameny-nyit általában szokott. Ám érdemes volna időrőlidőre több programot beiktatnia az életébe, jóttennének önnek a társas összejövetelek.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
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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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Outdoor leadership Augusztus 6-a és 9-e között vezetői kész-ségeket fejlesztő expedíciót szervez az OutwardBound Romania a Görgényi-havasokban. Ti-zenöt, Maros megyében élő vagy tanuló/dol-gozó, 18-35 év közötti fiatal jelentkezésétvárják augusztus elsejéig. A projektet részle-gesen a Maros megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-gatóság támogatja, az egyéni hozzájárulás170 lej. Jelentkezés és a program részletei:Vajda Kinga, telefonszám: 0769-224-283, e-mail: kinga@outwardbound.ro.
kirándulás vajdahunyadra Az Erdélyi Magyar Baloldal augusztus 19-én kirándulást szervez Vajdahunyadra. Jelent-kezni a Dózsa György utca 9. szám alatti szék-helyen lehet 9-11 óra között (hétfő-csütörtök,I. emelet). Érdeklődni a 0744-928-299-es te-lefonszámon 9-11 óra között. Utolsó jelent-kezési nap: augusztus 10.
Marosvásárhelyiek v. világtalálkozója A Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozatrészeként, augusztus 25–27. között újramegrendezésre kerül a MarosvásárhelyiekVilágtalálkozója. Az ötödik találkozó szer-vezői kulturális programokkal, színes gá-laműsorral, verbunkversennyel, sportese-ményekkel, Bolyai-túrával, a marosvásár-helyiséghez kapcsolódó interaktív előadás-sal és számos meglepetéssel várják az ér-deklődőket. A rendezvények a Kultúrpalo-tában, a Bolyai líceum udvarán és sport-pályáján, illetve a várban zajlanak. A rész-letes program hamarosan elkészül.

iv. nemzetközi kastélypark Művésztelep Nemzetközi alkotótelepnek,majd tárlatnyitónak ad otthont idén is július31-e és augusztus 11-e között a gernyeszegiTeleki-kastély. A Nemzetközi KastélyparkMűvésztelep Pokorny Attila (RO-HU) és Knyi-hár Amarilla (HU) képzőművészek kezde-ményezésére, a Castle Art Port Egyesület ésa Gernyeszegi Teleki-kastély Egyesület szer-vezésében valósul meg. A meghívott művészekévről évre változó tematika mentén hoznaklétre a Teleki-kastély és park inspirálta mű-veket. A 2017-es művésztelep alkotásainaktémája a fény. A táborban születő munkákkiállítására augusztus 11-én, jövő péntekendélután 6 órakor kerül sor, a tárlat megte-kinthető lesz a Teleki-kastély nyitvatartásiideje alatt: naponta 10 és 18 óra között.
látogatható a jégkorszakA Maros Megyei Múzeum és a budapestiTermészettudományi Múzeum szervezésébena marosvásárhelyi Horea utcai Természet-tudományi Múzeumban október 7-ig láto-gatható a Jégkorszak kiállítás. A látogatóktalálkozhatnak a jégkorszak után kihalt, dejól ismert állatfajokkal (életnagyságú re-konstrukciók, csontvázak), amelyeket a mú-zeum munkatársai az eredeti élőhelyükreemlékeztető környezetbe helyeztek el. Meg-tekinthető egy mamutfióka, kardfogú tigris,hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok és egygigantikus gliptodon. A fent említett látvá-nyosságok mellett a kiállítást különféle mé-diaeszközök gazdagítják, amelyek a korabeliklímáról, illetve az akkori állatok életérőltartalmaznak információkat.

KÁR KIHAGYNI 



Mottó: „Mindennek van
határa, és ezt veszedelmes
átlépni, mert ha egyszer
átléptük, nincs visszaté-
rés.” (Dosztojevszkij) Botrányos, minimuma jó ízlés elleni merénylet-ként minősíthető határo-zatot szavaztak meg Ma-rosvásárhely önkormány-zati képviselőtestületének tagjai: egy négytagú küldött-séggel képviseltetik a várost a Vallások a békéért világ-szövetség dél-koreai találkozóján. Az egész buli mindössze5.152 dollárral és 360 lejjel terheli, nem, nem az utazókzsebét, hanem a város kasszáját, amit tudvalevőleg azadófizető városlakók pénzéből töltenek fel.Bevallom: szinte semmit nem tudok az említett szer-vezetről, s annak első emberéről - mit emberéről: a„mennyek hírvivőjéről”, mert annak nevezi magát -, ManHee Lee-ről. Legfennebb annyit, amennyit a mennyeiügyekben nem túl tájékozott helyi sajtóból megtudhattam.Igaz, az átlag dél-koreai sem igen tudja, kicsoda Vass Le-vente, s élek a gyanúperrel, nem is fogja megtudni. PetiAndrásnak viszont még van esélye arra, hogy híre - mirejók a menetrend szerinti nemzetközi járatok? - szárnyrakeljen. Mindenesetre, ha a városlakók képviseletére ki-szemelt fényes tekintetűek - Makkai Gergely alpolgármester,Peti András, Pui Sebastian és Moldovan Călin - valamelyikenetán többet tudna, kérem, haladéktalanul tájékoztasson. Nem követel komolyabb észbeli képességeket annakmegállapítása, hogy milyen mögöttes szándék húzódhategy ilyen út finanszírozása mögött. Az előzmények szinténebbe az irányba mutatnak. Tán emlékeznek még örökösalpolgármesterünkre, Csegzi Sándorra, akit mandátumaialatt főnöke nem terhelt semmiféle komolyabb feladattal,ergo felelősséggel sem. Cserébe viszont utaztatta min-denfelé, nehogy má’ belepusztuljon a mellőzöttségbe, asemmittevésbe.Állásfoglalásra kényszerült a kényes ügy kapcsán azRMDSZ városi szervezetének elnöke, Vass Levente is. Fa-cebook-bejegyzésében írta: „A félreértések elkerüléséért!A két marosvásárhelyi RMDSZ-tanácsos nem fog Koreábautazni. Vagy ha megteszi, akkor sajtótájékoztatón fogomkérni, hogy bemutassák a munkájuk eredményét és amegtérülést”.A leírtak alapján két változat lehetséges: az első szerintvalóban itthon maradnak, akkor pedig Vass Leventét el-ismerés illeti, amiért sikerült megakadályoznia, hogyemberei újabb „ökörséget” kövessenek el. A másodikszerint mégiscsak elutaznak, ami a városi RMDSZ-elnökteljes tekintélyvesztésével járna. Mert az elképzelhetetlen,hogy „munkájuk” eredményességét netán bizonyíthassák. 
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A tavalyi fesztivált Beke„nagyon sikeresként” jelle-mezte, de az ideit is legalábbennyire népszerűre szánják.„Ebben az évben hívtuk mega legnagyobb neveket, denagy hangsúlyt fektettünka kamarazenére, és kevésszólókoncertünk van. A fil-harmóniával közös előadás,flamenco-, gitármarimba-és dzsesszkoncert is lesz.Sokszínűbbé akartuk vará-zsolni az eseményt, hogyminél szélesebb legyen acélközönség” – mondta ellapunknak Beke. Hozzátette,hogy13 ország elismert mű-vészeit hallgathatjuk, mintpéldául: Anglia, Ausztria,Chile, Németország, Vene-zuela, Szerbia, Magyaror-szág, Olaszország, Argentí-na, Oroszország, Romániastb.
jon Gomm 
először 
romániábanArra a kérdésünkre, hogymelyik koncertet ajánlja leg -inkább Beke elmondta, szá-mára is nagyon nehéz ki-választani, hogy melyik aza koncert vagy előadó az,amit semmiképp nem sza-bad kihagyni, hiszen min-den nap egy-két sztárfellépőis van, és minden napnakeltérő a tematikája. „Az ösz-szes koncertet nagyon aján-lom mindenki számára, deha mindenképp választanikell, akkor az utolsó esténfellépő sztármeghívottunk,Jon Gomm lenne, aki előszörjátszik Romániában, és

egyedi, érdekes stílusa miatta legnagyobb videómegosz-tó csatornán is 13 millióannézték meg a legismertebbdalát” – tudtuk meg. Jon Gomm az EgyesültKirályságban, Leedsben él.Énekes és szövegíró, hihe-tetlenül virtuóz gitárstílus-sal. Zenéjében a hangsúlya lélekkel teli éneken és dal-szövegen van, a szerzőt so-kan megihlették, RobertJohnsontól a Radioheadig.Előadásaiban ötvözi a ter-mészetes bölcsességet ésszemélyes teljesítményeit,lenyűgöző produkciókat kí-nál akusztikus gitáron. Jonkétéves korában vett előszörgitárt a  kezébe. Első daláthatéves korában írta, ké-sőbb édesapját kísérte, akizenei kritikus volt a szülő-városában rendezett konc-erteken. Turnéikon a Gommcsaládnál gyakran szálltakmeg különböző zenészek,akik órákat tartottak neki– így tanult például B.B.King blueskirálytól és JackBruce-tól a Creamből. Nap-jainkban világszerte turné-zik. Rengeteg dicséretet iskapott, David Crosby gyö-nyörű játékként, TommyLee  a legelképesztőbb gi-tárművészként értékelte,Steve Lukather pedig zse-ninek nevezte.
nevelő célzata 
is van a fesztiválnakBár a klasszikus gitár ré-tegzene, mégis sok laikustis megmozgat a fesztivál.Beke szerint ennek az lehet

az oka, hogy megpróbáljákváltozatosra szervezni akoncerteket, különféle elő-adókat hívnak meg. „Úgyvélem, a gitár mint hangszerrévén olyan személyeket isbe tudunk vonzani az ese-ményeinkre, akik nem biz-tos, hogy egy klasszikusvagy szimfonikus koncertreelmennének. Nem titkoltszándékunk ezzel a feszti-vállal a nevelés, tanítás, kö-zönségformálás. Nagyonszeretném, ha minél többlaikus vagy amatőr zene-kedvelő jönne el a koncer-tekre, és nem csak a szak-ma” – árulta el. Az idei Harmonia CordisNemzetközi GitárfesztiváltSzántó Lóránd emlékénekdedikálják, aki többszörkoncertezett a korábbi évekfesztiváljain, és aki május-ban egy tragikus autóbal-eset következtében elhunyt.
Pál Piroska
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Szentgyörgyi László

Ökörségünk határtalan Beke István

A fesztivál teljes programja a 
www.harmoniacordis.org oldalon található

tizenkét éve már, hogy minden esztendőben megszervezik a Harmonia Cordis
nemzetközi Gitárfesztivált városunkban. idén bővült a zenei stílusok spekt-
ruma, számos nagy névvel készülnek a szervezők, illetve jelenleg a világ leg-
jobbjaként számon tartott klasszikusgitár-duó, a spanyol-görög duo Melis is
fellép a kultúrpalotában. Az esemény augusztus 8-a és 13-a között zajlik a kul-
túrpalotában, illetve a várban. Beke istván Ferenc főszervezőt kérdeztük. 

A világ legjobb 
klasszikusgitár-duója 
lép fel Marosvásárhelyen
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Az első baróti múzeumotKászoni Gáspár (1896, Barót- 1989, Barót) órásmester,helytörténész, magángyűjtőhozta létre 1979-ben BarótiTájmúzeum néven, a Kovász-na Megyei Múzeum (a Szé-kely Nemzeti Múzeum utód-intézménye) részlegekéntnyert intézményi keretet.A tájmúzeumot 1984-benbezárták. Végül 1990-ben ba-róti felszólításra a SzékelyNemzeti Múzeum szállítjaraktáraiba a pusztulásnakinduló anyagot. A Gaál MózesKözművelődési Egyesületkezdeményezésére Barót Vá-ros Önkormányzatával és aSzékely Nemzeti Múzeummalösszefogva jött létre Erdővi-dék Múzeuma, amelyet 2006.november 17-én avattak fel.
Három millió éves 
őselefánt csontváz„2008-ig néprajzi, hely-történeti, valamint ipartör-téneti emlékeket mutattunkbe a látogatóknak. A kiállí-

tások a Kászoni-féle gyűj-tésből és helyi adományok-ból származó tárgyakat tar-talmaztak. 2008 júniusábana Tóth Levente geológus ve-zetésével dolgozó bányászoka felsőrákosi külszíni fejtés-ben megtalálták azt a közel3 millió esztendeje a mélybenpihenő őselefánt csontvázat,amely mai tudásunk szerintépségét tekintve egyedi. Eza lelet zirci együttműködés-sel, a Bakonyi Természettu-dományi Múzeum geológu-sának, Katona Lajosnak, va-lamint segítőinek szakértel-mét dicsérve került be mú-zeumunk falai közé. Ezen le-let köré van berendezve Dé-nes István, néhai baróti ge-ológus kőzet- és ásványgyűj-teményének egy részébőlegy kiállítás székelyföldi éserdélyi gyűjtésből, illetve abarnamedve ősének, egy bar-langi medvének a koponyájaés lábszárcsontja, amely aVargyas-szurdokvölgy bar-langjából származik. Mintahogy azok a bronzkori le-

letek is, amelyek Erdővidéklakhatóságát, az ember je-lenlétét bizonyítják a vidé-ken" – tudtuk meg DemeterLászló muzeológustól. 
Gábor Áron 
elestét bemutató 
csatajelenet 
ólomkatonákkalA múzeum munkatársaikiállításaik mellé terveznektöbb terepasztalból álló so-rozatot, amely Erdély törté-netét mutatja be az őskortóla második világháborúig. Eb-ből két terepasztal és két di-orámán bemutatott részletmáris megtekinthető. A lá-togatók nagy érdeklődésseltanulmányozzák a HomokiGyula szentendrei modell-készítő által ólomkatonákból,-figurákból és a korabeli han-gulatot megidéző természetikörnyezetet és településrész-leteket is megjelenítő csata-jeleneteket. Hamarosan aharmadik terepasztal is fel-állításra kerül. A már meg-

lévő kettő az 1849 júniusá-ban zajló tömösi csatát, va-lamint a július 2-án zajló má-sodik kökösi csatát idézi meg.Mellettük egy-egy diorámánGábor Áron elestét és a bod-vaji kohót láthatjuk.„Múzeumunk szeretettelvár minden Barót és Erdő-vidék iránt érdeklődő láto-gatót. Szívesen megosztjuka település és vidék törté-netét velük, és az épp idő-szerű kiállításaink témájátis úgy választjuk meg álta-lában, hogy az rólunk szól-jon.Barót az erdővidéki bá-nyászat központjaként ma-radt meg azoknak a generá-cióknak, akik a második vi-lágháború után születtek, avidéken pedig Barót Erdő-vidék vásáros helye volt, ahola község és az erdővidékitelepülések termelői, gazdái,kézművesei, majd iparosaiértékesítették portékáikat.A viszonylag pezsgő gazda-sági élet hozadéka volt, hogyolvasóegylet, kaszinó, dalár-da működött a településen.Barót az a hely, ahol a refor-máció híveit Baróti NagyKata, asszonytársaival együttfeltartóztatta, „elűzte“, és atemplomot megtartotta a ró-mai katolikus hitnek. Itt éltaz a Zathureczky család,amelynek Baróton is voltakbirtokai, itt is laktak, a családtöbb jeles személyiséget isadott a magyar hazának. Pél-dául Istvánt, aki aktív részt-vevője volt az 1848-as for-radalomnak, valamint Cse-reyné Zathureczky Emíliáta sepsiszentgyörgyi SzékelyNemzeti Múzeum megte-remtőjét. A család majdnemminden tagja részt vett a vi-dék gazdasági és kulturális

fellendítésében. Ha múze-umalapításról beszélünk, ak-kor nem feledkezhetünk megIncze László történészről,aki a kézdivásárhelyi múze-um megalapítója" – tájékoz-tatott Hoffmann Edit, a mú-zeum munkatársa. 
Marosvásárhelyre 
elszármazott 
erdővidékiek 
találkozójaNagynevű szülöttekbentehát nem szűkölködik a vi-dék. A múzeum épülete Ba-róti Szabó Dávid szülőházá-nak telkén áll. Mindaddig aző családja leszármazottai bir-tokában volt, míg a Gaál Mó-zes nevét viselő egyesületmeg nem vásárolta. Itt őrzikannak a Bodosi családnak ahozományos ládáját, vala-mint azt a bölcsőt, amelybenaz a hét fiúgyermek nőtt fel,akik közül egy, Bodosi AntalMarián épp Marosvásárhe-lyen kerül a köztudatba azál-tal, hogy az ő nevéhez fűző-dik a marosvásárhelyi Adynegyedi templom építése.Egyébként a Marosvásár-hely és Barót közti földrajzitávolság a Marosvásárhelyenés környékén egykoron bol-dogulást kereső műszaki ér-telmiség, kereskedők és azott tanulni vágyok révén nemis túl nagy. A régebben Ba-rótról Vásárhelyre eltávozot-tak minden szeptember utol-só hétvégéjén keresik egy-más társaságát. Valamikorbarótiak találkozója volt, deegy ideje már Erdővidék mástelepüléseiről oda vándorol-takat is meghívnak, illetveszeretettel várnak a szerve-zők.

nemes Gyula

Daczó Zsigmond őrnagy, a 11. (Székely )huszárezred svadronjának parancsnoka

javában tombol a nyár, mindenki
igyekszik kihasználni az évszak
nyújtotta lehetőségeket. itt az ideje
strandolni, tengerre menni, hegyet
mászni. van, aki ennyivel meg is
elégszik, de olyanok is akadnak,
akik történelem, néprajz, kultúra
után érdeklődve várakat, kastélyo-
kat, múzeumokat keresnek fel. Mai
lapszámunkban Barótra kalauzoljuk
olvasóinkat, ahol a helyi erdővidék
Múzeumát két muzeológusa, Demeter
lászló és Hoffmann edit mutatja be. 
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A megsebesult Kiss Sándor ezredes segédei 
által tartott székről irányítja a honvédeket

erdővidék Múzeuma 
mint turistacélpont
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lányok, akik „nomádként” élnek a 21. században
két nem mindennapi testvérpárt próbálunk bemu-
tatni, Szabó Andreát és Szabó lindát, akik egyedi,
nomád életvitelükkel csodálatos kalandokat éltek át
a világ különböző pontjain. küldetésük nemcsak iz-
galmas, de példaértékű is, hiszen például Andrea je-
lenleg egy olyan könyv megalkotásán munkálkodik,
ami 600 kilométert átkarolva mutatja be a kárpátok
világát és annak szépségeit. 

Az élet iskolája Andrea és Linda szülei a80-as évek végén úgy dön-töttek, hogy maguk mögötthagyják a szülőföldet a jobbélet reményében, így a kéttestvér már Németország-ban született, egy normálisés gyönyörű gyermekkorralmegáldva.„Szüleink egyik álma azvolt, hogy Svédország „va-donjában” éljünk, ám a csen-des vadvilági életet idővelfelváltottuk Németországnyüzsgő nagyvárosi életvi-telére. Szerencsés helyzetbenvoltunk, hogy egyszerre kétországban is nevelkedhet-tünk, hiszen ezek mind hoz-zájárultak ahhoz, hogy nyi-tott szemmel tekintsünk avilágra. A szülők hét hosszúév után végre megkapták anémet állampolgárságot.Közben én és a nővérem el-határoztuk, hogy felkutatjuka gyökereinket, hogy honnanis származunk. Ettől a pilla-nattól kezdve nem telt elúgy nyár, hogy ne látogassukmeg nagymamánkat, aki Ma-rosvásárhelyen él” – emlé-keznek vissza a testvérek,akik mindeközben a fiatalosambícióiktól vezérelve elvé-geztek egy orvosasszisztensiszakképzést. Aztán arra érez-tek késztetést, hogy bejárjákEurópát, rengeteget utazza-nak, és egy olyan életet él-jenek, amire mindig is vágy-tak. Elvetve a szokásos ok-tatási módszert, az egyetemioktatás helyett az „élet is-koláját” választották, amelykiváló tanítónak bizonyult.
egy különleges 
utazás kezdeteA kaland messze-messze,az északi sarkvidéken indult,Lappföldön. „Stoppolás köz-ben véletlenszerűen megis-merkedtünk egy helyi huskyfarm tulajdonosával, akimeghívott minket, hogy tölt-sünk el egy telet a családjávalés a kutyáival. A sarkköritúra után, ahol bejártukLappföld csodálatos hegyeit,visszatértünk hozzá. Biztonállíthatjuk, hogy egy gyö-nyörű és varázslatos nyárés tél volt, ahol az északi

fény kísérte végig utunkat ”– mesélik a lányok, akik mi-előtt a tavasz megmutathattavolna szépségét, már továbbis indultak nyugat irányába,Spanyolországba, ahol a Ca-mino de Santiago - Szent Ja-kab útjára – ősrégi zarán-dokút végigjárása követke-zett. „Büszkén tekintettünka világ végére, a hatalmastengerre, és arra gondoltunk:hűha, a vége még nagyonmessze van”-mesélték.További hét ország felfe-dezése után újra visszatérteka Balkánra. Egy ideig Gö-rögország északi partján lak-tak, ahol egy olyan embertismertek meg, aki saját farm-ján önellátó életvitelt folytat.Törökország következett.Sajnálatos módon rossz idő-pontot választottak, mivel akatonai puccskísérlet félbe-szakította útjukat, így visszakellett térni a török határnál,és egy új tervre volt szükség.Néhány héttel később, ami-kor a törökországi helyzetlecsendesedett, könnyedénátjutottak a határon, és át-repültek Nepálba, ahol vé-gigjárták az Annapurna Cir-cuit nevű körutat, majd hosz-szú túrát tettek meg a Hi-maláján. „Ezt követően úgy dön-töttem, hogy egyedül foly-tatom az utam, a közelgő te-let ismét a sivatagban töltöm,a forró és homokos Jordá-niában. Egy beduin törzs 2hónapra szállást biztosított,mindamellett bevezettek akultúrájukba és megismer-hettem az életvitelüket. Atél azonban visszacsalogatottEurópába, mivel természet-ellenesnek tűnt, hogy a dec-emberi hónapot a forró si-vatagban töltsem, főleg azzala tudattal, hogy máshol ha-vazik. Ausztriába mentem,ami egy gyors, ámbár annáljobb döntés volt, mivel al-kalmam nyílt snowboarddalfelfedezni az Alpok szépsé-geit. Itt megismerkedtemegy illetővel, akivel jó ba-rátság alakult ki. Elmeséltemneki, hogy ezen a nyáron is-mét meglátogatom nagyma-mámat, továbbá azt, hogyErdély mennyire különlegeshely, felkeltve ezzel az ér-deklődését Románia iránt,

hogy az országnak egy olyanoldalát ismerje meg, amirőleddig még nem hallott. Akirándulás „Drakula földjén”megtette hatását, őszinténelmondható, hogy megszűn-tek a negatív előítéletei azországgal szemben ” – árultael Andrea.
Példaértékű életvitelKözben elérkeztünk tör-ténetünk végéhez, aminekcélja bemutatni a következőkalandot. Mint minden máseurópai országban, az elsőés a második világháborúRomániában is nyomott ha-gyott. Míg az első után a ro-mánok elfoglalták Erdélyt,ahol nagyrészt magyarok él-tek, a második után a Szov-jetunió betört az országba,bevezette a kommunistarendszert. Ceaușescu, a ci-pészből lett diktátor, rosszirányba vezette az országot,tönkretéve ezzel annak kul-túráját és sokszínűségét. A kommunista rendszernyomokat hagyott az ország-ban, ami a politikusok men-talitásában még mindig meg-mutatkozik. Hogy miért me-séljük el ezt?„A hibák ellenére mindenrégió próbálta megőrizni ha-gyományait és szépségeit.Ebből kiindulva szeretnémbemutatni az embereknekaz ország egy más oldalát,elmondani az igazságot, po-zitív hangvételű történeteketmesélni, amik jobban tük-rözik a valóságot. Célom egyolyan túrázási „kisokost” lét-rehozni az emberek számá-ra, ami 600 kilométert át-ölelve a Kárpátokon keresz-tül bemutatja az ország szép-ségeit. Az írás azoknak fogszólni, akik szeretik, ismerikés tisztelik a természetet,megóvják annak értékeit”–meséli Andrea, aki a jövő

hét folyamán kezdi meg fel-fedező útját, a túrázási út-mutató összeállítása érde-kében.„Azzal a tudással, hogy is-merem a régiót és a magyarnyelvet, hidat tudok építeni

a mesemondó és a hallgatóközött, ami hozzájárul ahhoz,hogy feltárjam a Kárpátokkincseit” – zárta sorait And-rea.
timár tímea
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Akinek az erdélyi magyarság a családja, a hivatása és az élete

Ötvös józsef egy mezőség széli faluban, Pókában látta meg a napvilágot. A közép-
iskolát 1967-1971 között Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas líceumban végezte.
teológus diákként a kultúra, a művelődés, a művészet kolozsváron érintette meg
igazán. Bár már édesapja is szeretett volna továbbtanulni, de egyetlen fiúként a
családban, otthon tartották a föld mellett. nagyszerű földműves emberként lett
és maradt példakép számára a síron túl is. Gyermeki szemei előtt indult be egy
sok évszázad alatt kialakult, hagyományosan rendtartó falu tönkretevése, és
akkor abból a bizonytalan létből számára a tanulás volt a menekülés egyetlen
útja. Ötvös józsef ezen a héten nyugdíjba vonul. utolsó hivatalos istentiszteletére
augusztus hatodikán kerül sor, délelőtt tíz órától a marosvásárhelyi vártemp-
lomban.

– Tiszteletes úr, honnan in-
dul az ön története?– Egy Mezőség széli falu-ból, Pókából, a Mezőség ka-pujából. A falut nem lehetettösszetéveszteni mással, hi-szen megvolt még az a külö-nös varázsa, ami egyedivéformálta az idők során.Egyébként nevezték PókátKis Bécsnek is, és mindeztazért, mert lakosságához ké-pest nagy számú volt ott akisnemes. Ennek volt egy po-zitív kihatása is: a falusi csa-ládok jó példát láttak, amintazok a kisnemesi, nem na-gyon gazdag családok gyer-mekeiket taníttatták, hiszenmég az én gyermekorombanis ott élt dr. Tavaszy Józsefügyvéd, akinek bátyja, Ta-vaszy Sándor egyetemi ta-nár-püspökhelyettes volt. Úgygondolom, személyes élet-utamat is – közvetve vagyközvetlenül – meghatároztaez a sajátos helyzet, mertmár szüleim nemzedékébőltöbben tanultak felsőbb is-kolában, és lettek egyetemitanárok vagy lelkipásztorok,tanítók. Édesapám is szeretettvolna továbbtanulni, deegyetlen fiúként a családban,otthon tartották a föld mel-lett. Ez akkor így működött,és ugyanígy nagyszerű föld-műves emberként lett és ma-radt példakép számomra asíron túl is.

– Sokan állítják: az írás ha-
talom, és áldott az, aki írni
tud. Milyenek voltak az ön is-
kolái?– Visszatekintve a jó félévszázaddal ezelőtti időre,hálásan gondolok a pókai is-kolára és tanáraira, mivel kétérdekesség nagyon jó iránybahatározta meg felnőtté válá-sunkat, életünket. Sokan ta-nultunk tovább, végeztünkegyetemet, aminek azt lettkövetkezménye, hogy eljöt-tünk Pókából, és az ma egykiöregedett, apadó kisfaluvá

változott. A múlt század 60-as éveiben a kolozsvári Ba-bes-Bolyai egyetemen végzettfiatal tanárok számára elő-nyös hely volt a pókai tanítás,hiszen akkor autóbusszalkönnyen megközelíthető voltMarosvásárhelyről, és így párévi tanítás után közelebb jö-hettek a városhoz, vagy akárMarosvásárhelyen kaphattakállást. Így nekünk ott, a Me-zőség széli kicsi magyar fa-luban nagyszerű tanárainkvoltak 5-8 osztályban, leg-alább olyan jók, mint a városiiskolákban. Másik tanítási-tanulási hajtóerő volt a tée-szesítés adta új élethelyzet.Ez gyermekkorom egyik gyö-nyörűséges terhe, amit – ak-kor még nem tudatosan – lé-lektanilag is átéltem. Mégemlékszem a kulákévek igaz-ságtalan, erőszakos megkü-lönböztetésére, a magántu-lajdon felszámolására, a nagy-szerű erdélyi magyar föld-műves réteg megalázására,megszűntetésére. Gyermeki szemem előttindult be egy sok évszázadalatt kialakult, hagyományo-san rendtartó falu tönkrete-vése, és akkor abból a bi-zonytalan létből a tanulásvolt a menekülés egyetlenútja. Ezt ismerték fel szüleink,és taníttattak minket. Akkorátlagosan az osztályban 15-25 gyermek volt, és csak ami falusi iskolánk osztályábólhaton kerültünk be középis-kolába, és hárman végeztünkegyetemet, de így volt ez egyévvel előbb vagy később is.Középiskolát Marosvásárhe-lyen végeztem, a Bolyai Far-kas Líceumban, 1967-1971között. Mivel abban az időbencsak a sportolók számáratudtak bentlakást biztosítani,így sportosztályba jártam, ésel kell mondanom, egész élet-emre, pályafutásomra legna-gyobb hatással a bentlakásnevelője, dr. Kiss Géza volt.Igaz, Géza bácsi a fél évszá-

zaddal ezelőtti Marosvásár-helynek külön egyénisége,meghatározó személyiségevolt.
– A teológia régebben és

ma… Van-e különbség?– Talán így lehetne jelle-mezni: akkor erős volt a te-ológia, hiszen négyen jelent-kezünk egy helyre. Úgy ju-tottam be a felvételin, hogya 60 jelentkező közül 15-16.lettem, és mindkettőnket fel-vettek az egyforma jegyekalapján, de az első félév végénvalahol az elsők között jelentmeg a nevem, és ez leginkábba jó és erős középiskolánakvolt köszönhető. Ha különb-séget kellene tenni az akkori– 40 évvel ezelőtti – és a maiteológiai főiskola, oktatás kö-zött, akkor az az egyik nagykülönbség, hogy akkor jobbvolt a jelentkezők felkészült-sége, volt kiből válogatni. Amostani teológiai főiskolaiéletet nem igazán ismerem,ezért csak az akkoriról szólok.Mivel az akkor már lassanrománosodó Kolozsvár szí-vében, a Bocskai téren volt afőiskola, a bentlakás, nagy-szerű egyetemi könyvtár ésudvar, ezért egy zárt, bizalmasmagyar sziget volt az ottho-nunk. Éreztük mi ezt akkoris, és érezte a hatalom is,ezért próbálták meg az em-bereket beszervezni, de azmár egy más téma... Egy hu-szonéves pókai fiatalemberszámára az akkori Kolozsvára kultúra, a művelődés áldottfellegvára volt. Harag Györgyrendezte Sütő-drámák ősbe-mutatóit láthattuk nagyszerűszínészekkel, először a köny-nyebb műfajú operett elő-adásokat látogattam, de aHunyadi Lászlót vagy másoperát is megnéztünk, és ottvoltam először a filharmóniakoncertjén, kiállításon, egy-szóval a kultúra, művelődés,művészet ott érintett megigazán testközelben. 

– Miben és mennyit válto-
zott Marosvásárhely az elmúlt
négy évtizedben?– Amikor érettségi után24 évvel visszakerültem Ma-rosvásárhelyre, akkor máritt lakó és itt szolgáló lelki-pásztorként, idegen lett szá-momra ez a város. Hónapo-kig, évekig éltem itt, kerestema helyem, és nem találtam,míg végre rájöttem: 14 évesfalusi gyermekként maros-vásárhelyi diák lettem, össze-nőttünk ezzel a várossal, ésegy negyed évszázad múlvais azt a várost kerestem, ku-tattam. De ez már egészenmás volt. Bevallom, mai napigsem találtam rá arra a vá-rosra, amelyben igazán ott-hon érezném magam. 

– Hogyan látja a város je-
lenlegi közéleti helyzetét?– Magyar szempontból tu-dom megítélni a jelenlegi vá-ros életét, hiszen abban aközegben élem meg hétköz-napjait és ünnepnapjait egya-ránt. Önmagában ez már egy-fajta megítélése vagy jellem-zése a mai marosvásárhelyiéletnek. Itt ma – legalábbisén így érzem és így élem meg– külön élnek a magyarok ésrománok.  Meggyőződésem,ez a kilencvenes márciusi vé-res verekedésnek és a poli-tikai hatalmi játszadozásnakkövetkezménye: itt ma egy-más mellett élünk, és nemegyütt. Lehet, hogy csak ígylehet vagy éppen így kell.Van ennek a városnak egyolyan kulturális élete, amibenott van egyszerre az erdélyi-ség, magyarság és nemzet-köziség. Mindezt leginkábbgyűjteményes kiállításokonérzem, amikor egy-egy meg-nyitó alkalmával be sem fé-rünk a Kultúrpalota földszintitermébe. A 20. századi Ma-rosvásárhely életét leginkábba MOGYE határozta meg. Azegyetlen magyar nyelvű or-vosi egyetem fiatalokat ho-

zott ide egész Erdély terüle-téről, jól képzett tanárokatcsaládtagjaikkal együtt, és ezadott egy külön színfoltot avárosnak. Ezért fáj nekünkaz orvosi egyetemen történőbotrányok sorozata. A maiváros életét máris befolyá-solja, és jó irányba tereli aváros végén fölépült Sapientiatudományegyetem. Egy kicsitféltem is a várost, hiszen év-századok során a Székelyföld,a Mezőség, Felső-Marosmen-te volt a háttere, most pedigaz egyre apadó falvak nembiztosítanak utánpótlást azelmentek, illetve az eltávozókhelyett.
– Milyen irányba tart a

város?– Tonk Sándor történész,a Sapientia egykori rektoraírta le, hogy Marosvásárhelymajdnem szabályosan 300évenként épült újjá: az 1300-as években, az 1600-as évek-ben, amikor a vár épült, ésamikor Borsos Tamás volt afőbíró, majd Bernády Györgykorában. A város mindig épül,fejlődik, változik, és nem min-denkinek tetszik a változás.Én sem szeretem a Bolyaiutca sarkán álló szállodát, sőt,gyakran elmondom: nem elégszép ez a város. Igen, kimon-dom, ha ezért esetleg meg isköveznek: elromlott valaholez a város. Éltem egy évetNagyszebenben, egy évet azalsószászországi Göttingen-ben, és ezek nagyjából Ma-rosvásárhely nagyságú váro-sok. Azokkal szoktam össze-hasonlítani, és olyankor el-szomorodom, hiszen a Kul-túrpalota nem olyan szom-szédot érdemelne, mint a veleösszeépített tömbház, vagyszemben velük, a főtér másikoldalára beépített négyeme-letes tömbházak sem vonzzákide a turistákat. Úgy érzem,valahol Bernády után meg-szakadt az igényesség és aszépség ebben a városban. 

Szögre akasztott palást
– EXKLUZÍV INTERJÚ a nyugdíjba vonuló Ötvös József volt  

református esperessel, a Vártemplom lelkipásztorával –
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– A szektásodás egyre na-
gyobb méreteket ölt. Hogyan
lehet a történelmi egyházakat
vonzóbbá, illetve emberköze-
libbé tenni?– Úgy gondolom, nemolyan nagyméretű a szektá-sodás, mint amennyire lát-ványos, hiszen a jehovistákállandó mozgásban vannaka főtéren, és az látszik. Való-ban felerősödött a kisegyhá-zak tevékenysége, ami egy-fajta figyelmeztetés a törté-nelmi egyházak részére. Anagy létszámú reformátusgyülekezetekben sokszor sze-mélytelenné válik a hit kö-zösségi megélése, mert el-vesznek ott az emberek. Ezérta kis közösségek személyesmegszólítása vonzóvá válik.

– Melyik magyar egyház
küzd ma a jogállamiságért,
és hogyan?– Az egyháznak megvan amaga sajátos küldetése ésszolgálata. Ez a küldetés alelki élet szolgálatára vonat-kozik, nem politikai vagy ha-talmi tevékenység. JézusKrisztus főpapi imádságábanmondja: „Nem azt kérem,hogy vedd ki őket a világból,hanem hogy őrizd meg őketa gonosztól”. Így az egyház avilágban él és nem mentes avilági kihívásoktól. Az erdélyimagyar történelmi egyházakegy évszázada kisebbségihelyzetben élnek, tehát ki-kerülhetetlenül nemzetbenés a nemzet megtartásábanvégzik szolgálatukat. Mond-hatnám így is: ez is az egy-házunk feladata. Ez annyiratermészetes és magától ér-tetődő, amint a szász evan-gélikus egyház is nemzetmegtartó úton járt, amíg ittErdélyben szászok éltek. Ilyena magyar történelmi egyhá-zak küldetése is, de ez nempolitikai, főleg nem párpoli-tikai tevékenyégre vonatko-zik, hanem közösség meg-tartó szolgálatra.

– Kapcsolatok – lelkipászto-
rok és a magyar értelmiség…– Bethlen Gábor 1629-ben„megnemesítette” az erdélyireformátus lelkipásztori csa-ládokat, ez pedig egy szabadértelmiségi státust jelentett,azóta felelős értelmiségi rétegaz erdélyi magyar papság.Ez nem diplomás értelmisé-get jelent, hanem életmód-jában és példaadásában rejlőfelelősséget. Számtalanszortalálkoztam azzal a két vi-lágháború közötti időszakbeliképpel, amikor így jellemez-ték az erdélyi falut: a pap ésa kántortanító az értelmiségi,mert ők jó példával járnakelől, és nevelésükkel, tanítá-sukkal szolgálják a népet. Eza mindenkori erdélyi értel-miség küldetése. Van egy ked-ves tapasztalatom. A médiá-val való szorosabb kapcso-latban éltem meg többszöris, amint a mai értelmiségelvárásokkal tekint az egy-házra és kész támogatni an-nak tevékenységét. Ez akkoris igaz, ha a templombanesetleg százalékban keveseb-bet látunk közülük.

– Önt sokan így nevezik:
az olvasó pap. Miért?– Nem tudom, talán azok-nak kellene erre a kérdésreválaszolni, akik ezt állítják.Hadd mondjam el itt, majd-hogynem szégyenkezve: azutóbbi pár évben többet írokés beszélek, mint amennyitolvasok. Ez egyáltalán nembüszkeség, de nyugdíjas éve-imet úgy tervezem, többetolvasok majd, mint amennyitbeszélek és írok.

– Mit jelent önnek az erdélyi
magyarság?– Politikai vagy nemzetiél nélkül mondom el: Nyu-gat-Európában sohasem mu-tatkoztam be így: romániaimagyar, hanem mindig er-délyinek neveztem magam.Természetesen következett

a kérdés: az meg micsoda?Egyik hollandiai utunk alkal-mával egy Urk nevű halász-helységben romániaikéntmutattak be egy halászem-bernek, aki azonnal rámkér-dezett: erdélyi? Aztán a be-szélgetésből kiderült, a há-borúban erdélyi németekkel(szászokkal) volt együtt, sazok nagyon szépeket me-séltek neki Erdélyről, és ezérttudott rólunk. Ma is boldoganemlékszem a vele való talál-kozásra. Számomra életemegyik legnagyobb öröme,elégtétele volt, hogy sosemkellett szégyellnem erdélyimagyarságomat, mert az bár-mikor volt, van és lesz olyanérték, mint egy lengyel, oroszvagy éppen német nemzeti-ségű. Nekem az erdélyi ma-gyarság a Mezőséget jelenti,ahol kastélyok árnyékábanegymást segítik az emberek,a Székelyföldet, ahol kopjafátállítanak ez elődök emlékére,Dél-Erdélyt, ahol várakba éstemplomokba menekült amúlt. Nekem az erdélyi ma-gyarság az 55 helikonista író,akiknek könyvein nőttünkfel, a Maros és Olt örök mon-dája, az a húsz fejedelem,akiknek uralkodása alatt 150évig Erdély volt a magyarhaza. Nekem az erdélyi ma-gyarság a családom, a hiva-tásom, az életem.
– Visszatekintve: mi a leg-

fontosabb egy lelkipásztor
életében?

–  Megpróbálom megfo-galmazni általánosságban,azaz nem magamra vonat-kozólag, mert akkor nem te-kintődik dicsekvésnek. Egylelkipásztor életében nagyonfontos a hitelesség. Ez voltigazán jellemző az előttünkélt nemzedékre, akik úgy él-tek és úgy szolgálták népüket,hogy az 1989-es fordulatután az érkező segélyek nagyrésze templomokhoz, egy-házakhoz érkezett, mert azerdélyi magyar történelmiegyházaknak volt hitele. Nemsorrendben állapítom meg,de fontos a nép szeretete.Bennem mindig megszólalPetőfi kérdésére érkezőArany János-i válasz: én azvagyok, aki törzsömnek élek,érette, általa. Aki tud így dol-gozni, annak öröm népénekszolgálatában élni és égni.
– Mit jelent és mit jelentett

önnek a lelkészi munka, és hogyan
élte meg Isten szolgálatát?– A válasz egyoldalú, hiszencsak az én oldalamról tudommegközelíteni. A mi nemze-dékünk hivatásként élte mega lelkipásztori szolgálatot.Ebből fakadt minden tett éscselekedet, bukás és tévedésegyaránt. Mi hittük, hogy ál-talunk szebbé lehet tenni azerdélyi ember hétköznapjaités vasárnapjait. Mi hittük,hogy olyan élő eszközök va-gyunk a mindenható Istenkezében, akik által boldogab-bak, mosolygósabbak az er-

délyi magyarok. Igazából énezt most is hiszem, s ezérthálás vagyok a Jóistennek,hogy felhasznált egy nagyonszép lelki-szellemi munkában,aminek sikere nem az én ér-demem, de amit – jó vagyrossz következményeivelegyütt – boldogan vállalok.
– Tiszteletes Úr, Ön pár nap

múlva nyugdíjba vonul. A pa-
lást részben szögre kerül. Ho-
gyan tovább?– Vannak terveim... Talánlesz, ami majd megvalósul.Talán megtalálom újra szü-lőfalum szépségét és értékét,talán örömöt találok télen aTeleki Téka falai közötti ku-tatáskor, ami 35 évvel ezelőttmegszakadt, mert templo-mokat kellett építeni, javítani.Talán hasznára lehetek a né-gyéves unokámnak, és a mégebben az évben érkező má-sodiknak. Talán lesz még írniés mondanivalóm erről a vá-rosról, ami nagyon megvál-tozott, amivel egyáltalán nemvagyok elégedett, amit napmint nap bírálok, és amitmégis nagyon szeretek, mertéppen ötven évvel ezelőtt ta-lálkoztunk, befogadott, igazánsoha nem engedett el, ésmost már annyira kétlaki let-tem, hogy Mikest parafrazálvaelmondhatom: úgy szeretemMarosvásárhelyt, hogy el nemfeledhetem Pókát.

nagy-Bodó tiborfotó: Nagy-Bodó Szilárd
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20+1 DOlOG, amit sose gondoltál volna  
►Ha a disznót nem vágnákle, ötven évig élne, és akko-rára nőne, mint egy víziló        
►Hitler nem szerette a tök-főzeléket
► Mohamed borotválta afanszőrét
►Ferenc pápa fiatalkorábanlemezlovasként dolgozott egyBuenos Aires-i melegdiszkó-ban, DJ Bergoglio néven
►Egy finn tornatanár addigpróbálkozott különféle pro-dukciókkal bekerülni a Gu-inness Bookba, sikertelenül,míg végül aztán csak beke-rült, mint a Rekordok Köny-vébe kerülni akaró legtöbbsikertelen kísérletet tevő em-ber
►Vannak olyan lábfetisiszta

emberek, akiknek az okozszexuális örömöt, ha a sajáttalpukat nyalják
►Ha laboratóriumi fehére-gerekkel egyfolytában mu-latós zenét hallgattatnak, egyidő után többé nem táplál-koznak, inkább éhen pusz-tulnak
► Az angliai Kate Winsletdédnagyanyjának is volt jegyea Titanicra, de végül nemszállt fel rá, mert előző este,a Southampton – Liverpoolmeccs (5:1) után úgy leittamagát, hogy másnap átaludtaaz indulást
► Ha egy nem Svédország-ban élő svédnek honvágyavan, egy napra beköltözhetbármelyik IKEA-áruházba

►Amióta egy skót pásztorbabelecsapott a villám, perfekttud németül, pedig azelőttsemmilyen idegen nyelvennem beszélt
►Vincent van Gogh egyszerúgy beabszintozott, hogy egynapraforgóval festett egyecsetet
►A fekete özvegy csak akkoröli meg és fogyasztja el párzásután a hímpókot, ha nem elé-gítette ki
► A japánok nem esznekpizzát, mert hiányzik a szer-vezetükből a kör alakú éte-lek lebontásához szükségesenzim
► Beethoven szimfóniák észongoraszonáták mellettpopslágereket is írt, ezek kö-

zül a legismertebb a LivingNext Door to Fürelise
►A túlzott Fanta-fogyasztásnarancsbőrt okoz
► Sütő Andrásnak a mikróvolt a jele az oviban, amiazért különösen érdekes,mert még fel se volt találva
►Néhány angliai kastélybanés a legtöbb amerikai bör-tönben van egy olyan szék,amibe ha rosszkor ül belevalaki, meghal
►A közép-afrikai Tanganyi-ka-tóban a nők csak mezte-lenül fürödhetnek, erre utalaz elnevezése is: Tanganyika,azaz tanga nélkül
►Toldi valóban létezett, csakArany János kissé elferdítettea tényeket: valójában nem

egy malomkődarabot vágottaz őt bosszantó vitézek közé,hanem egy hokedlit, nem rétifarkasokat gittelt ki a nádas-ban, hanem egy lápi hörcsö-göt, és nem egy cseh bajnokotfejezett le Duna szigetén, ha-nem egy szlovák transzvesz-titát
►Van egy dél-szudáni törzs,amelynek tagjai – egy gene-rációkra visszamenő furcsagenetikai rendellenesség kö-vetkeztében – egytől-egyignémák (hangszálak nélkülszületnek), ezért különbözőhosszúságú és hangerősségűpurcokkal kommunikálnak
►És végül: azért nem tudtadezeket, mert kitalációk! 

mt

DÉl-kOreAi PrOGrAMAjÁnlÓ marosvásárhelyi tanácsosoknak 

E jeles világtali szervezőjea Heavenly Culture WorldPeace Restoration of Light(HWPL – Mennyei kultúraa Világbéke és a Fény Hely-reállítására) nevű szervezet,amelyet a világbékéért kam-pányoló aktivista, Man HeeLee alapított, és céljául tűzteki, hogy a főbb világvalláso-kat (iszlám, katolikus, zsidó,buddhista stb.) a világbékemegvalósítása céljával egye-sítse, hogy ne legyenek márúgy szerteszét. Lee papa,csak úgy unzsenír, a meny-nyek hírvivőjévé kente felönmagát, és 1984-ben sajátgyülekezetet alapított: Shin-cheonji – Church of Jesus,the Temple of the Tabernacleof the Testimony (Új Menny-ország, Új Föld – Jézus Egy-háza, a MegnyilatkozásTemploma Hajléka). A mos-tanihoz hasonló písz-dzsem-borit 2014-ben szerveztekelőször, szintén a Koreai Köz-társaságban, amelyen, ha va-laki esetleg nem tudná, ki-hirdették a világbékét „a Földösszes országából és fele-kezetéből származó 200000(!) vallási és politikai ve-zető jelenlétében”. Micso-da??? Nemhogy a Földön, azegész univerzumban nincskétszázezer vallási és poli-tikai vezető, a párhuzamosuniverzumokat és a Galak-tikus Tanács által el nem is-mert felekezeteket és orszá-gokat is beleszámolva.     Az említett kiruccra po-tom tizennyolcezer lejt kü-

lönített el a marosvásárhelyitanács úgy, hogy a szállástés a zabát a szervezők állják,szóval ez csak az útiköltség,meg némi költőpénz a fiúk-nak. Nem akarunk belepo-fázni a nagyok dolgába, dea négy tanácsos helyett talánésszerűbb volna a legutóbbiMiss Marosvásárhelyt dele-gálni erre a világbéka seggealatti színvonalú marhaság-ra, hiszen a világbéke még-iscsak a szépségkirálynőkszakterülete, ráadásul ne-gyedannyiból megúsznánkaz egészet.Mivel egy hét külföldi tar-tózkodás viszonylag hosszúidő, tanácsosainknak bizo-nyára lesz majd némi sza-badidejük is, miután becso-magolnak egy doboz nekünkszánt ökumenikus világbé-két, és megtöltenek egy üresNeumarkt-sörös flakontmennyei fénnyel (idéntől az-zal oldják meg a belvárostéli díszkivilágítását). Lássukhát, mivel üthetnék el azidőt Peti és társai a messziDél-Koreában (előbbi vél-hetően egyfajta idegenveze-tőként funkcionál majd a kiscsipet-csapat számára, hi-szen – az Egyesült Államokés fél Nyugat-Európa mellett– korábban ellátogatott mára környékre több ízben is,például Japánba és Kínába,amely „szolgálati” utakatszintén mi, „kedves maros-vásárhelyiek” fizettük neki,de még egy kipukkadt gu-migésát vagy egy zseb zsi-

zsikes rizset se hozott hazaajándékba, egyikünknek se): 
☻ Napfürdőzés, nudizás aSárga- és a Japán-tengerpartján (Dél-Korea kis or-szág, alig magyarországnyi,így akár egy nap alatt is meg-ejthető a kettő – pláné, haépp jön a cunami)
☻ A fővároson kívül mégkilenc milliós nagyváros ta-lálható eme ázsiai léptékkelparányi, ötvenmilliós ország-ban: ezek meglátogatása, il-letve konzultálás a helyi ta-nácsosokkal parkolóhely-ügyben, valamint finom pu-hatolózás Pak Vonszunnál,Szöul polgármesterénél,hogy a 18 metróvonal közülnem adna-e nekünk báregyet 
☻ Látogatás a fenti nagy-városok strandjain azt vizs-gálandó, hogy ott szabad-eüdítőt és kaját bevinni, illetvehogy a barna koreaiak ru-hástól fürdenek-e
☻Az ország déli partvidékétövező több ezer lakatlan szi-get egy részének potenciálisbúvóhelyként való feltérké-pezése, ha majd egy szépnapon mégiscsak kiderül-nének a repteres turpissá-gok
☻Dél-Korea legnagyobb lé-gikikötője, a szöuli Incshoninemzetközi repülőtéren tar-tott terepszemle, ahol PetiAndrás tárgyalásokat folytategy használaton kívüli kifu-tópálya megvásárlásáról ésVidrátszegre szállításáról,

hiszen ő tudja a legjobban:különben a büdös életbennem lesz kifutópályánk
☻ Esti vigéckedés Szöul pi-roslámpás negyedében, deajánlott nagyon figyelni: agyönyörű koreai bérnősté-nyek kábé fele gyönyörű ko-reai bérnősténnyé sminkelt,kevésbé gyönyörű koreaibérhím
☻ Koreai kajakülönleges-ségek kóstolása drága bel-városi éttermekben (amazsíros napidíjból fussa), mintpéldául fermentált kimcshi(kínai kel, kínai fekszik,hongkongi retek, thaiföldizöldhagyma és vanuatui va-duborka felhasználásával ké-szült saláta), pulgogi (mari-nált nyers marhabélszín, adél-koreai polgik és alpolgikkedvence), grillezett sár-kánypáfránylevél vagy wok-ban sercegtetett varjúháj (ez,a madártejhez hasonlóan,becsapós: semmi köze a var-júhoz, valójában egy ehetőgyomnövény)
☻ Egy monoklis duci szőr-mók (panda) beszerzése egy

kínai állatkertből, a somos-tetői számára
☻ A régi hatalmas dél-ko-reai sláger, a Gangnam Stylemeghallgatása egy külvárosikaraoke-klubban az eredetiénekes, Psy előadásában; azegykori giga-Youtube-sztármostanra úgy lecsúszott,hogy csak lepukkadt lebu-jokban lép fel, Szabó Elődnekálcázva magát
☻És végül: kalandos éjsza-kai átszökés az északi de-militarizált övezeten, majdreggel phenjani meglepi-vi-zita Kim Dzsongunnál, aki,miután jóízűen megzabáljaaz ajándékba kapott vásár-helyi ételspecialitásokat –fuszulykás zakuszka, Petry-disznófősajt, nyárikertes lán-gos, oroszpiacos miccs, la-cicsárdás flekken –, a láto-gatók tiszteletére fellövetpár tűzijátékot és interkon-tinentális rakétát, majd azegész bandát lecsukatja tízévre, amiért felköltötték 

Molnár tibor 

józsef Attilát parafrazálva: már egy hete csak a mamájukra gondolunk… nevezetesen:
a vásárhelyi tanácsosokéira. Akik a múlt csütörtöki ülésen arról döntöttek, hogy
négy helyi képviselő – Makkai Gergely alpolgármester, Peti András volt alpolgármester,
valamint Pui Sebastian és Moldovan Călin – kiránduljon el szeptember közepén a
dél-koreai fővárosba, Szöulba, a World Alliance of religions Peace 2017 (világ val-
lásainak Szövetsége a Békéért) nevű egyhetes ökörségre, izé, rendezvényre.



különböztetésben részesülnekannak a nyugati kultúránaka tagjai, amely befogadja őket,biztonságot és megélhetéstbiztosít, továbbá otthont ada más kultúrákból oda bete-lepülteknek. Ezt az európai,a tízparancsolaton alapuló ér-tékrendet felváltotta egy he-donisztikus, radikálisan mul-tikulturális rendszer, ahol azeddig deviánsnak számítóéletmód képviselői határozzákmeg az új normákat.Mi történt a nyugati világgal,mi vezetett egy ilyen látvá-nyosan gyors, néhány röpkeévtized alatt végbement kor-hadáshoz? A legjobb példánaktalán az USA rövid, átláthatótörténelme hozható fel. Márcsak azért is, mert fénykorábanviszonylag ez az ország álltlegközelebb a gyakorlatias ke-resztény életmód megvalósí-tásához társadalmi szinten.Az amerikai köztársaság lét-rejötte az olyan szabad, de-mokratikus eszméknek voltköszönhető, amelyek biztosí-tani kívánták az egyéni sza-badságot, az egyenlőséget ésa boldogulás zavartalan ke-resésének lehetőségét. Mind-ezt olyan határokhoz és nor-mákhoz szabva, amelyeket aBiblia határozott meg. Bár amodern liberalizmus szinténa fentebbi jelszavakat han-goztatja, időközben a fogalmakértelmezésében hatalmas vál-tozás történt, különösen azelmúlt ötven esztendőben. A20. században az átalakult ér-tékrendszerek hatására márteljesen más értelmet kaptakezek a fogalmak, aminek ered-ménye a mai nyugati világ al-konya. A keresztény etikát fel-váltotta a liberális szabadosságetikája. Ahhoz, hogy jobbanmegérthessük a nyugati világliberális ideológiáját – úgy azamerikai, mint az európai vál-faját –, röviden vissza kellmennünk a felvilágosodás kor-szakához, illetve annak előz-ményeihez. A Római Biroda-lom bukásával Európa a min-tegy ezer esztendőn át tartó,középkornak nevezett kor-szakba lépett. Ez a korszakröviden a különböző hatalmiharcok és a feudalista gazda-sági rendszer korszaka volt,ahol a királyok Istentől kapottjogként kezelték hatalmukat.Ugyanakkor e korszaknak sa-játos része volt a római kato-likus egyház erős befolyása,aminek ma is látható bizo-nyítékai a korszakból ránkmaradt hatalmas katedrálisok,monumentális épületek. Agyakran sötétnek nevezett kö-zépkor Európája számos ret-tenetes esemény színhelyevolt. Ezért a 15. században

számos változás történt a gaz-dasági és a szociális élet te-rületein, amelyeket egy kul-turális reneszánsz tett teljesséa művészeti, az irodalmi és azenei élet feltámadásával. Eu-rópa újjászületett. A protes-tánsok nyíltan megkérdője-lezték a pápai hatalmat, majdfelléptek a királyok „isteni jog”általi uralma ellen is. A vallásiés világi hatalmak jogainakmegkérdőjelezése, a tudomá-nyok felvirágzásával és ered-ményeivel párosulva olyanlégkört biztosított, ahol a fi-lozófusok egyre merészebbenkinyilváníthatták az olyan né-zeteiket, miszerint az embe-riség problémái megoldhatóka felvilágosult emberi értelemerőfeszítésein keresztül.Ezek a tendenciák vezettekaz 1700-as évekre a felvilá-gosodás korszakához. A fel-világosodás filozófusai nemtartották az emberi termé-szetet menthetetlenül esen-dőnek, ehelyett meg voltakgyőződve arról, hogy az em-beriség minden problémájátmeg lehet oldani a racionali-tással és a modern tudomá-nyos módszerekkel. Ennekmintegy velejárójaként hát-térbe került a vallási és világihatalmak iránti kötelesség-tudat, és egyre nagyobb te-rületre terjedt a személyesszabadságjog. Azonban a für-dővízzel ki lett dobva a kisdedis, és ezzel jutottunk el a maipolitikai és szociális libera-lizmus közvetlen elődjéhez.A felvilágosodás egyes filo-zófusai ugyan elfogadták aBiblia Teremtő Istenének esz-méjét, de legtöbben elutasí-tották a Biblia leírásaiban ol-vasható csodák és természet-fölötti események hitelességét.Egyes gondolkodók számáraa Biblia csupán egy hasznos,sőt jó tanításokat tartalmazókönyv volt, de háttérbe kerülta Biblia csodákat tévő Isteneés annak gondoskodó szerepe.Az Egyesült Államok alapítóiegy olyan kormányzatot kí-vántak létrehozni, amely min-denkor biztosítja a személyesszabadságot, az egyenlőséget,és lehetőséget biztosít az em-beri természet pozitív aspek-tusainak kinyilvánításához,miközben a moralitás meg-határozójaként továbbra is aBiblia tanításait vették alapul.Véleményük szerint az igazkeresztény értékrend önfe-gyelme képes a leghatéko-nyabban meggátolni az em-beri túlkapásokat, és azt, hogya szabadság törvénytelenség-be forduljon. Tény viszont,hogy a honalapítók közt szá-mos deista volt, ami nagy-mértékben meghatározta a

kereszténység irányvonalát,és különösen a közéleti sze-repét. Az USA megalakulásá-val kezdődően az amerikailakosság, s velük a törvény-hozók is azonnal szembeke-rültek a kényes kérdéssel: holvégződik a személyi szabad-ságjog, és hol kezdődik a tár-sadalom egészének érdekeitszolgáló, bizonyos viselkedés-módokat korlátozó törvényekhatalma. Az USA államalapítóatyáinak és lakosságánaktöbbsége úgy tartotta, hogya keresztény Bibliában talál-hatók meg a legáltalánosab-ban elfogadható morális sza-bályok és elvek. Ez a kényeskérdés azonban felmerül min-den új generáció eljövetelével,s ahogy változnak az idők ésaz értékrendszerek, úgy vál-toznak a vélemények és azértelmezések is.Az elkövetkező két évszá-zad olyan radikális változá-sokat hozott magával, hogymára a bibliai moralitást aszabad hedonizmus filozófiájaváltotta fel. Sajnálatos módonmiután a lakosság nagyobbrésze elvetette a keresztényéletmódot, ugyanez az alkot-mány lehetővé tette az országrohamos gyorsaságú morálisromlását. A kegyelemdöfésta modern kor liberalizmusaadta meg, messze ennek azideológiának köszönhető anyugati világ morális korha-dása. Az USA alkotmánya biz-tosította a relatív szabadságot,igazságosságot és jólétet ad-dig, amíg az emberek több-sége saját akaratából és hité-ből kifolyólag morális és be-csületes életmódot élt, aláve-tetve önmagát a keresztényértékrend elvárásainak,ugyanakkor magában hor-dozta pusztulásának magjaitis. Amerika nagy utat tett megröpke kétszáz év alatt. Ez időalatt az országot megalapítófehér, keresztény embereknemzetiségi hovatartozása,hite és életvitele határozottannegatív, néha pejoratív sze-repet kapott a liberális tö-megtájékoztatásban, emelletta mindennapi életben is egyregyakrabban hátrányos meg-különböztetésben részesül-nek. Ennek nagyrészt az anagyon divatossá vált liberálisdoktrína az oka, miszerintminden kultúra, minden mo-ralitás egyenjogú és egyen-értékű.Az egyetlen kivétel termé-szetesen az az európai, ke-resztény hagyományokon ala-puló nyugati kultúra, amelyetegy elnyomó, igazságtalan,így elítélendő rendszernekmutatnak be.
kovács Ferenc
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Ma az a szélsőséges, aki nem liberális
A nyugati világ jóléti társadalmain belül egyre jobban
észlelhetők a fáradtság és a bomlás jelei. A gazdasági
egyenlőtlenség, a család intézményének lerombolása,
a minden felelősségtudat nélküli jogokra való hivat-
kozás, a bűnözés, a kábítószer-probléma, a tétlen,
kényelemhajhász életmód mind-mind választások
eredménye. ráadásul mindez mára olyan környezetben
megy végbe, ahol nemhogy semmi visszatartó erő
nincs működésben, hanem inkább magukat a vissza-
tartó erényeket is egyre inkább szélsőséges, intoleráns
nézeteknek nevezik a korhadást okozó ideológia ter-
jesztői. tehát az a szélsőséges, aki nem liberális. 
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• Szemészet
• Sebészet
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A kÖzPOnt HetilAP OlvASÓi
10% -OS keDvezMÉnYBen rÉSzeSülnek

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Nézzük csak meg, mi jel-lemzi világunkat: a pornog-ráfiát a szólásszabadság jogavédi! A radikális multikultu-ralizmus eszméi, amelyekegyenértékűnek hirdetnekminden kultúrát és mindennépszokást. Jól érzékelhetően

a gyakorlatban mindez aztjelenti, hogy a nyugati társa-dalmakba beékelődött kul-túrákat rendkívül toleránsanbe kell fogadni, azokat min-denáron értékelni és magasz-talni kell. Tenni kell ezt annakárán is, hogy hátrányos meg-
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Az u23-as korosztály duatlon eb-versenyét az elit kategóriával közösen tartották:
az ifjúságiak futama kellemes meglepetéssel zárult, hiszen a sárpataki kovács
Szabolcs, miután lemaradt futásban, jelentős előnyre tett szert kerékpározásban,
így végül összesítésben 1 óra, 40 perc és 9 másodperces idejével teljesítette a
6,2+3,1 km futó és 20 km kerékpártávot. ezzel megszerezte az aranyérmet, meg-
előzve a bolgár Alekszander Szrandevet és az orosz kiril tarakanovot. Szabolcs
az eb-bajnoki cím megnyerése után válaszolt a központ kérdéseire.

Focistaként kezdte az Európa-bajnok
Bokasérülésen esett át az
európa-bajnokság előtt

– Gratulálok a győzelem-
hez! Milyen volt a verseny?– Nem volt könnyű! Nemszámítottam a sikerre, hi-szen keveset tudtam edzeniaz utóbb időszakban, mivelegy bokasérüléssel küsz-ködtem, ezért próbáltamminél jobb eredményt elérnia szaladásban, így tudtam,hogy a kerékpározás szá-momra döntő lehet, hiszenaz az erősségem.

– Mennyire sikerült felké-
szülnöd az Eb-re, tekintettel
arra, hogy nemrég bokasé-
rülésen estél át?– Nagy szerencsém volt,hogy itthon, Marosvásárhe-lyen került megrendezésreez az Európa-bajnokság,amire már január óta rend-szeresen készültem. Sajnosjúnius 1-én bokasérüléstszenvedtem Besztercén,ahová azért utaztam, hogyegyik román ellenfelemrőlszerezzek információkat, deversenyzés közben kifica-modott a bokám. Minden-nek dacára végigfutottam aversenyt – amit utólag bá-

nok is –, így három hétignem tudtam edzeni, de sze-rencsére az orvosoknak kö-szönhetően idejében fel-épültem. 
– Kik voltak a legnagyobb

ellenfeleid?– A román riválist, a sep-siszentgyörgyi Dániel Attilátsikerült legyőznöm, de abolgár Alekszander Szran-dev ellen is sikerült diadal-maskodnom. Eddig két EB-n és két Balkán-bajnoksá-gon futottam velük, de csakmost sikerült legyőznömőket. 
több száz gratulációt 
fogadott az eb 
megnyerése után

– Melyik felemelőbb érzés:
győztesként célba érni vagy
a győzelem után fogadni a
sok gratulációt?– Mindkettő jó érzés. Va-lóban nagyon sok családtag,ismerős, barát gratulált averseny után, akiknek kö-szönettel tartozom. A tavalyis csak 1-2 hét után tuda-tosult bennem, hogy mit isértem el tulajdonképpen,gondolom, hogy az idén is

később jövők rá, hogy Eu-rópa-bajnok lettem.
– Mint értesültem róla,

Sárpatakon születtél. Onnan
ingázol az edzésekre?– A néhai édesapám sár-pataki volt, édesanyám meggyergyóalfalvi, ott laktamgyerekkoromban, de másféléve Marosvásárhelye köl-töztem, hiszen nehéz voltaz ingázás. Csak késő estéreértem haza, Sárpatakra,mindannak dacára, hogyreggel már beutaztam Ma-rosvásárhelyre. Egyedül la-kom, önállóan.

– Térjünk egy kicsit a pá-
lyafutásod elejére. Mikor és
hol kezdtél sportolni?– 13 évesen kezdtem fo-cizni Mihály Sándor és CsikiZsolt edzősége alatt a SzászAlbert Sportlíceumnál. Fo-cistaként nem igazán vittemhaza érmet, idővel a telje-sítménysportok felé kacsin-gattam és atletizálni kezd-tem. Egy versenyen a jelen-legi edzőmmel, Klósz Pé-terrel találkoztam, ő vettrá, hogy duatlonozzak. Atriatlon és a duatlon közülaz utóbbit választottam, mi-

vel 16 évesen már nem tud-tam fejlődni az úszás terén,így a szaladás és a kerék-pározás mellett döntöttem,amit nem bántam meg. 
Főállásban pincérkedik
az újdonsült eb-bajnok

– Viszonylag rövid időn
belül rohamosan fejlődtél fi-
zikailag, hiszen alig három
év alatt Eb-bajnok lettél...–Valóban ez hamar össze-jött, habár a labdarúgóed-zéseken már megbarátkoz-tam a kemény fizikai felké-szüléssel. Amúgy Klósz Pé-ter nagy hatással volt azeddigi karrieremre, és azeredményeimet is neki kö-szönhetem, de a szurkoló-imnak, a Robike társainakis elismeréssel tartozom. 

– Elszánt és odaadó vagy
a sportolás terén, amit az

eredmények bizonyítanak,
mi több, az utóbbi két ma-
rosvásárhelyi sportgálán is
elismerésben részesültél. Mi-
vel foglalkozol, amikor nem
edzel és nem veszel részt a
versenyeken?– A marosvásárhelyi FreiKávézóban pincérkedem,de szabadidőmben barátok-kal találkozom, ugyanakkoraz extrém sportoknak hó-dolok, ami kihívást jelentszámomra. 

– Mik a célkitűzéseid a
további karriereddel kap-
csolatosan?– Egyelőre pihenni és ki-rándulni, dolgozni szeret-nék. A távolabbi tervem az,hogy szeretnék egy angolklub színeiben versenyeznimagasabb szinten. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

terepduatlon és -triatlon európa-bajnokság volt városunkban
A elmúlt héten csütörtöktől vasárnapig  benépesült a
marosvásárhelyi víkendtelep és a Somostető, hiszen
városunkban első alkalommal tartottak közös terep -
triatlon és a terepduatlon európa-bajnokságot, amely
a transilvania european Cross Festival nevet viselte. A két évvel ezelőtti Bal-kán-bajnokság, valamint atavalyi duatlon-Eb sikeresszervezése nyomán nyerteel a jogot a Master Ski&BikeSportklub, hogy egy mére-teiben látványosabb és na-gyobb rendezvényt lássonvendégül városunkban,amelyre a sportág nemzet-közi szervezete is elküldte

megfigyelőjét, Paul Grovest.A négynapos nagyszabá-sú rendezvényen 28 országszíneiben mintegy 450 ver-senyző állt rajthoz, míg aszervezésben mintegy 200személy működött közre.Az Európa-bajnokság elsőkét napján a duatlon ver-senyszámait (kerékpározásés futás) rendezték meg a

Somostetőn, csütörtökön azamatőrök, serdülők és moz-gássérültek, illetve péntekenaz elit és az ifjúsági, U23-as kategóriában versenyez-tek. Szombaton és vasárnapa triatloné volt a főszerep,az úszóversenyeket a Ví-kendtelepen tartották, emel-lett három további megmé-rettetésre is sor került, főlegaz amatőrök számára: csü-törtökön este futáson (So-mostető), szombaton esteúszáson (Víkendtelep), va-sárnap reggel a Szász Albert

Emlékversenyen (Somoste-tő) rajtoltak a sportolókat. 
jó eredményeket 
értek el a vásárhelyiekA Marosvásárhelyen élőKovács Szabolcs (MasterSki&Bike Sportklub) az if-júságiak, U23-as korosztály-ban lett duatlon Európa-bajnok (ő bronzérmet nyer-te a tavalyi kontinens baj-nokságon), szintén ő a fel-nőtt mezőnynek számítóelit kategóriában a 15. he-

lyen végzett. A serdülőknél a bergenyeiilletőségű Málnási József At-tila a hatodik helyet szereztemeg (ezzel ebben a korosz-tályban országos bajnoklett), a marosvásárhelyi Zöl-di Botond a 15. helyen vég-zett, míg a versenyt a spa-nyol Miguel Riusech nyerte. Az Erdőszentgyörgyön élőCsizmadi Zsolt Mihály – akia versenyen a Székelyud-varhelyi Feel Good SE szí-neiben indult –, a Szász Al-bert Emlékverseny a 40-50

fotó: Bereczky Sándorfotó: Böjte Attilafotó: Böjte Attila
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évesek kategóriájának győz-tese lett, ő 48,55 perces idő-eredménnyel teljesítette a 11kilométert, míg Openben 3.helyen végzett. Ugyanebbena kategóriában többek közta szintén marosvásárhelyiLăpușan László 4. , FábiánCsaba 5., míg Mózes Miklósa 14. lett. A nők 40–49 éves kategó-riájában a marosvásárhelyiSidó Katalin végzett az élen,a női 30–39 éves kategóriá-ban Gábos Márton Mónika a4. helyre került.A marosvásárhelyi DavidMureșan (Torpi SE) a Drakulaéjszakai úszóverseny 14-18éves kategóriájában 6. lett,csapattársa, a szintén vásár-helyi Szeghalmi László a Dra-kula éjszakai erdei futóver-

senyen az 5000 méteres tá-von 2. helyen végzett. 
Mérleg: 3 arany-, 
1 ezüst- és 1 bronzéremA nők U 23-asok korosz-tályában is román dobogóshelyezés született, mivel abrăilai Andreea Ciolacu aharmadik helyen fejezte bea futamot a győztes oroszDarija Rogozina mögött.A felnőtt mezőnynek szá-mító elit kategóriában a bras-sói Bogdan Damian a 4. lett,míg az esélyesek között szá-mon tartott temesvári Cip-rian Bălănescu csak a 12.pozícióban ért célba. Az Eu-rópa-bajnoki címet a franciaBrice Daubord nyerte meg,az orosz Pavel Andrejev és

a belga Kriss Coddens előtt,a nőknél pedig a hollandSanne Broeksna győzött,maga mögé utasítva az oroszDarija Rogozinát és a szlovákKristina Lapinovát.A tereptriatlon-verseny (afutás és a kerékpározás mel-lett a Víkendtelepen úszás-ban bizonyítottak a verseny-zők) elit kategóriájában ma-gyarországi aranyérem szü-letett, Poór Brigitta diadal-maskodott a francia MorganeRiou és az osztrák CarineWasle előtt. Az ifjúsági U23-as kate-góriában ezüstérmet szerzetta konstancai Antoanela Ma-nac, az első helyezett oroszDarija Rogozina mögött. Aférfiak mezőnyében az olaszMarcello Ugazio mind az elit,

mind az U23-as kategóriábandiadalmaskodott (itt egyetlenhazai sportoló sem volt ér-dekelt), megelőzve a franciaArthur Serrierest és a csehJan Kubiceket. A serdülő férfiak mező-nyében szintén egy olasz, Fi-lippo Pradella lett aranyér-mes – itt a marosvásárhelyiZöldi Botond a 22. helyenfejezte be a megmérettetést– , a nőknél pedig a magyar-országi Soós Fanni a 3. lett agyőztes ukrán Szofija Purij-ma mögött. A román küldöttség teháthárom arany-, egy ezüst- ésegy bronzérmet szerzett Ma-rosvásárhelyen az elit, az if-júsági U23, a serdülő és amozgássérültek megméret-tetései során. C.F.A.

klósz Péter, a hazai 
sportági szövetség elnöke,
a Master Ski&Bike Sport-
klub ügyvezető igazgatója:

– A tavalyi sikeres duatlon
Európa-bajnokság után ez
a második, hasonló európai
rangú rendezvényünk, amit
sikerült gondmentesen meg-
szerveznünk. Ez egy össze-
tettebb verseny volt – hiszen
párhuzamosan két Eb-re ke-
rült sor egy időben, egy vá-
rosban – , amelyre sokkal
többen voltak kíváncsiak,
mint a tavaly. Úgy gondolom,
hogy jól sikerült, rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk
a külföldi sportolóktól is, re-
méljük, hogy mindenki jól
érezte magát a versenyso-
rozat alkalmával, mert akkor
mi is boldogak vagyunk. 

Három aranyérmünk van:
kettőt a csíkszeredai Tamîr-
jan Róbert szerzett a parat-
riatlon futamok (paraduat-
lon és paratriatlon) alkal-
mával, és Kovács Szabolcs
aranyérmére is büszkék va-
gyunk, amit az U23-as kor-
osztály triatlon kategóriá-
jában szerzett – mondta el
Klósz Péter, aki a minap azt
is megjegyezte, hogy jelenleg
feltörőben van a duatlon ha-
zánkban, ugyanis 2010-ben
alig 1000 igazolt sportoló
volt, míg 2016-ban mintegy
7000-en hódoltak ennek a
sportágnak.

Amza Margarit - Sportlife szakmai partner, Dr. Magyari Előd -marosvásárhelyi helyi tanács, Claudiu Maior 
marosvásárhelyi városháza, Klósz Péter Román Triatlonszövetség, Iuliana Rus Maros megyei sport-és ifjúsági 
igazgatóság, Paul Graves Európai Triatlonszövetség, Szász Attila (Master Ski&Bike Sportklub)
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trükkÖS ÁllÁSinterjúS
kérdések, melyekre önnek
is fel kell készülnie

A mesterséges intelligencia már régen beépült az em-
berek életébe anélkül, hogy tudósítottuk volna ma-
gunkban. A jövőkutatók szerint mégsem kell attól
tartanunk, hogy a robotok átveszik felettünk a hatal-
mat. De mennyire biztos ez? Mi lesz velünk, ha már
mindent a gépek végeznek el helyettünk? 

1. Milyen sport lenne?A válasz „helyessége” at-tól függ, milyen posztra ke-resnek embert: csapatmun-kára olyan jelentkező az ide-ális, aki ekkor egy csa-patsportot választ. Érdemesmég egy posztot is mondani,ha pontosan tudni, milyenpozícióra keresnek embert.
2. Mit gyűlöl a 
legjobban a [egy bizo-
nyos iparág]-ban?Ha az adott cég épp egyfejlesztés előtt áll, olyan je-lentkezőt fog alkalmazni,aki látja a szektor hibáit,esetleg megoldásokat is tudazok kijavítására.
3. Milyen állat jellemzi 
a legjobban?Elég mókás kérdés, vi-szont itt nem a választottállaton van a hangsúly, ha-nem a miérten. Sokan vá-lasztják az oroszlánt, ku-tyát, macskát, de különbözőokokból – az interjúztatópedig azokra figyel.
4. Ha megkérdezném leg-
utóbbi munkaadóját, mit
mondana, melyek az ön
legnagyobb erősségei és
gyengeségei?Ez egy csavar a hagyo-mányos erősségek/gyenge-ségek kérdésen. Itt is érvé-nyes az alapszabály: a ne-gatív dolgokat pozitívkéntkell feltüntetni. Pl.: „Olyanember vagyok, aki extra

időt tölt a projekttel, hogyaz a legjobb legyen” – ezerősség és buktató is lehet.
5. A karrierjének ezen
pontján miről mondaná
biztosan, hogy mindent
tud róla?Itt figyelembe kell venni,hogy „jó pap holtig tanul”.Szintén lényeges az erős-ségek hangsúlyozása, bárfontosabb, hogy a válaszbanvalós dolgok hangozzanakel, melyek relevánsak amegpályázott pozícióban.
6. Mi a története?A nagy márkák fontos-nak tartják saját történetükkommunikálását a közön-ség felé, ez pedig a mun-katársak sztorijaival kez-dődik. Ezen kérdésre fel-tárhatók a motivációk, acélok, az, ami a jelentke-zőnek fontos. Itt nem léte-zik helyes válasz, a HR-esa szenvedélyre kíváncsi.
7. Mit szeret csinálni 
szabadidejében?Egyszerű kérdés, bárpont ilyenre nem készülnekaz emberek. Így a kérdezőinkább azt figyeli, hogy sze-dik össze a gondolataikat,és mit mondanak, mit sze-retnek valójában csinálni.A szabadidős tevékenysé-gek valóban segítenek meg-ismerni egy ember szemé-lyiségét. forrás: hvg.hu

vannak olyan csavart labdák, melyeket a Hr-esek
imádnak odadobni a jelentkezőnek. ezek általában
olyan kérdések, melyekre nem sokan számítanak,
de egyre gyakrabban kerülnek elő. A kérdések sora
leginkább a megpályázott poszttól függ, viszont min-
denhol van általános, bevezető kérdezősködés. en-
nek ellenére ebben a cikkben 7 olyan kérdést vázo-
lunk fel, melyek sokkal dörzsöltebbek.

| központ hetilap | 2017 / 31. | augusztus 3–9. | |

Abban minden kutatóegyetért, hogy a technikai-technológia fejlődése for-dulóponthoz érkezett. Mígkorábban egyenletes hala-dásról volt szó, napjainkbanmár exponenciális változá-sok tapasztalhatóak: turbó-

sebességre kapcsolt a mű-szaki világ, ami egyszerrejótékony és romboló. Fan-tasztikus lehetőség például,hogy a korábban szekrénynagyságú számítógép páréve olyan kicsire zsugoro-dott, hogy gyakorlatilag be- fér a zsebünkbe, sőt, egykattintás is elég ahhoz, hogycsatlakozzunk a világhálóra.Sajnos az automatizálás ma-gával hozza egyre többmunkahely megszűnését is.Az aktuális helyzetkép sze-rint a gyári munkások, a ra-kodók, a sofőrök máris ag-gódhatnák az állásuk miatt.A programozott gépek ak-kora forradalmi változásthozhatnak, mint hajdan azipari forradalom vagy a vil-lamosítás.
Felszolgál és takarít, 
de nem kér fizetségetNapjaink legnagyobb ro-botnagyhatalmai: Japán,Kína, az USA, Dél-Korea ésNémetország. A következő15-20 évben csak az Egye-sület Államokban az emberimunka közel 50%-át a mes-terséges intelligencia vagy arobotok vehetik át. Kalifor-niában egy hotelben márműködnek olyan robotok,amelyek maguk intézik a ta-karítást és a szobaszervizt,emberi beavatkozás nélkül,percek alatt. De nem kellmesszire menünk, ugyanisBudapesten, a Honvéd kór-házban is alkalmaznak nyolcrobotot, amelyek a különbö-ző emeletek között közle-kedve ágynemű- és életszál-lítási feladatokat látnak el.A gyári termelés gépesí-tésében Kína áll az élen. Atervek szerint Kanton vá-rosában 2020-ra a gép- ésautógyártást, valamint azélelmiszer feldolgozás 80százalékát robotok uraljákmajd. Ugyancsak nagy sze-repet kapnának a veszélyeshulladékok kezelésében is.Az ázsiai országokban márlétezik olyan étterem, aholrobotok szolgálják fel azételeket. A robot még Kí-nában is – ahol alacsonyaka munkabérek – veszélyeskonkurensnek számít. Egygép ugyanis akár 24 órát isvégigdolgozik napi szinten,fáradtság és munkabér nél-kül.Neil Jacobstein, a Singu-

larity Egyetem MesterségesIntelligencia és Robotikatanszékének vezetője egyál-talán nem aggódik, hogyhamarosan a szellemi mun-kát végzők egy részét iseléri a gépesítés, mert sze-rinte ez a társadalmi fejlő-dés része. A mesterségesintelligencia máris számosterületen jelen van, többekközött beépült a légi irá-nyításba és a közlekedésilámpák vezérlésébe is. Nem-sokára talán a titkárnőimunkakör is megszűnhet,mert az okostelefonokra le-tölthető applikációk átve-szik az asszisztensek sze-repét. „A jövő már nem az, mintami régen volt” – ez a kije-lentés Arthur C. Clarke sci-fi írótól származik, aki mér-nök volt, és több évtizedenkeresztül kutatókkal és fej-lesztőkkel dolgozott együtt.Az egyre intelligensebbéváló számítógépek és robo-tok huszonöt éven belülminden olyan munkát át-vesznek az emberektől, amiadatokra épül. E gépek el-sősorban a felhalmozott tu-dás rendszerezésében és alényeg kiemelésében nyújt-hatnak segítséget. Hiábaszaporodik azonban a ro-botok száma, az teljesen ki-zárt, hogy öntudatra ébred-jenek vagy beléd szeresse-nek. Ne ess pánikba, nincsszükség géprombolásra! Mi-vel a gépesítéssel párhuza-mosan rendkívül felértéke-lődnek, majd azok az em-beri tevékenységek, ame-lyeket nem lehet automati-zálni. E képességek közétartozik a kreativitás, az eti-ka és a szociális érzékeny-ség. Különös korszak kö-szönt ránk, hiszen a robotokelterjedése mellett az em-beri társadalmak folyama-

tosan öregszenek. Egyre na-gyobb szükség lesz idősekkörül tevékenykedő szak-emberekre, orvosokra, nő-vérekre, gondozókra, a nap-jainkban mostohán kezeltszociális ágazat értékesséválik. Az igazságszolgáltatásés a filozófia mindenképpenemberi hivatás marad. A tu-domány és a kutatás előttúj perspektívák nyílnakmeg. Az irodalom és a kü-lönböző művészeti ágak isfelvirágoznak, mert többidő jut majd alkotásra és aművek élvezetére. Igaz, apapíralapú könyvektől las-san-lassan elköszönünk, deegy időre beköszönt az e-book galaxis, ami megőrziaz olvasás varázsát.A technikai fejlődés és arobotok elterjedése az em-beri evolúcióra is hatássallesz. Az egyik oldalon azembernek lehetősége nyílikmesterséges beavatkozássalfeljavítani magát és kitolniaz emberi létezés határait.A másik oldalon ugyanakkoregyfajta eltunyulás várható.Ahogy a táplálkozás meg-változásával elcsökevénye-sedett az emberek bölcses-ségfoga – sokaknak már kisem nő – hosszú távon úgytompulnak majd el egyesérzékszerveink, képessége-ink. Ha a szövegszerkesztőmiatt eltűnik például a kéz-írás, az ujjaink mozgása isügyetlenebb lesz.A rohamos technikai fej-lődés miatt a jelenlegi hely-zetben csak rövidtávra tud-juk felkészíteni a felnövekvőgenerációt. Az iskoláskorúgyerekeknek a jövőben na-gyobb önállóságra, moti-váltságra, önérvényesítésre,nyitottságra és érzelmi biz-tonságra lesz szükség.
timár tímea 
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