
Nyugtával dicsérjük a napot 

A múlt héten szárnyra kelt a hír, hogy a vásár‐
helyi önkormányzati képviselőtestület rábó‐
lintott – hányadszor is? – a Bethlen Gábor‐
szobor főtéri felállítására. Emlékeztetőül: Ma‐
rosvásárhely szabad királyi városi rangra eme‐
lésének 400. évfordulójára, 2016‐ban egyszer
már belefoglalták a szoborállítás költségeit az
évi költségvetésbe, de az eseményre végül
nem került sor. Szerintem kissé korainak tűnik
még szoboravatásról beszélni. 
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Fiatalok exkluzív 
Google-eseményt hoznak
Marosvásárhelyre 

Június 9‐én egyedülálló
informatikai eseményt
szervez az IT Maros
szoftverfejlesztői
közösség a Sapi‐
entia EMTE kam‐
puszán. Ilyenre
eddig Romániá‐
ban, ám a szom‐
szédos országok‐
ban sem került sor.
A Google által támo‐
gatott workshop nem
csak IT‐szakembereknek
szól, hanem minden olyan ér‐
deklődőnek, akinek minimum van
egy okostelefonja. 

Maros megyei hetilap

Új sorozat, XII. évfolyam // 23. szám  // június 7–13. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A vár, amelyhez számos
népi legenda kapcsolódik

A Firtos vár az erdélyi Korond, Atyha, Énlaka
és Firtosváralja közötti Firtos hegyen épült,
először a II. században. Magához a várhoz és
környékéhez számos népi legenda kapcsolódik:
Firtos és Tartod tündérek és a Likaskő legen‐
dája, Firtos lova legendája és még sorolhatnánk. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Az adófizetők pénze  

Két friss hír: álneves olvasók nehezményezik,
miért kell a vásárhelyi tanács döntése szerint
pénzt költeni az ortodox templomok freskóinak
felújítására; a volt szövetségi elnök „nagyhan‐
gon” kijelenti, hogy nekünk rossz, ha Európában
nemzetállamok lesznek. Ezért kell inkább Bu‐
karesthez dörgölőzni, mert mi is adófizetők
vagyunk.

5. old. // VÉLEMÉNY

Honnan tudod, hogy 
paraszt vagy? 2.1-es verzió

☻A Vásárhelyi Forgatagot városi falunapoknak
hívod ☻ Anyád születésnapján felhívod a Yo‐
utube‐ot, hogy küldj neki egy számot ☻ Ka‐
panyél a szelfibotod, és minden szelfid sarkába
belelóg egy kecske szarva, egy tehén tőgye
vagy egy ló feje

8. old. // HUMOR

Elherdálták, pedig lenne igény
a Maros megyei kisvasúthálózatra 

☻

Az 1980-as évek végén, a 90-es évek elején volt szerencsém néhány alkalommal Maros-
vásárhelyen a „kicsi vonatra” szállni és azzal utazni. Bevallom, élmény volt számomra,
ma is nosztalgiával gondolok vissza például a Szovátára való utazásunkra egy osztályki-
rándulás alkalmával. Sajnos azonban ma már csak emlék az egykor virágzó keskenyvágányú
vasútvonal kis mozdonyaival és vagonjaival. Mai lapszámunkban a Maros megyében
működő kisvasút történetét vázoljuk, kitérve annak felszámolására is, és arra keressük a
választ, hogy lenne-e lehetőség, igény annak visszaállítására. A téma egyik kiváló ismerője
Virág Sándor. Őt kérdeztük.  



Előadások 
a bábszínházban 

A Marosvásárhelyi Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház
június 8‐án, pénteken dél‐
előtt 9.30 és 11 órakor a
Fogadó a kíváncsi hörcsög‐
höz című előadásra várja
az aprónépet. 

Brit dokumentumfilmek 

Marosvásárhelyenjúnius
17‐ig hetedik alkalommal
zajlik brit dokumentumfil‐
mekből vetítéssorozat a Mű‐
vész moziban. A British Co‐
uncil és a K’ARTE Egyesület
szervezte vetítések június
9‐én, szombaton és 10‐én,
vasárnap este 8 órától kez‐
dődnek. A filmek román

nyelven feliratozottak, a be‐
lépés ingyenes. Bővebb tá‐
jékoztatás a programról
awww.britishcouncil.ro és
a https://k‐arte.ro honla‐
pokon található.

Kortárs Mátyás-
történetek – pályázat

A Látó szépirodalmi fo‐
lyóirat rövidpróza‐pályáza‐
tot hirdet Kortárs Mátyás‐
történetek címmel fiatal al‐
kotóknak. A lap szerkesz‐
tőiből álló zsűri ismert Má‐
tyás‐mesék mai átiratait
várja, legtöbb 10.000 ka‐
rakter terjedelemben. A leg‐
jobb írás szerzője ingyene‐
sen vehet részt a Látó szi‐
lágybagosi táborában au‐
gusztus 16‐19. között. A

legjobb szövegeket a Látó
októberi számában közlik.
A Látó‐tábort először tavaly
szervezték meg 30, külön‐
böző országokból érkező fi‐
atal alkotó részvételével.
Beküldési határidő: június
25., 12 óra. Korhatár: 18‐
35 év. A pályázatokat a kor‐
tarsmatyas@gmail.com
címre várják.

Szimfonikus koncert

Június 7‐én, csütörtökön
este 7 órakor szimfonikus
hangversenyre várják a Kul‐
túrpalota nagytermébe a
klasszikus zene kedvelőit.
Vezényel Yü‐An Chang taj‐
vani karmester, gordonkán
játszik Ion Storojenko. A
hangversenyre a 33‐as szá‐
mú bérletek érvényesek.

Deák Bill Gyula 
a Bunkerben 

A magyar blueskirályként
ismert Deák Bill Gyula kon‐
certjére várják június 8‐án,
pénteken 20 órakor a Jazz
& Blues Clubhoz tartozó
Bunker vendégeit. A legen‐
da viszszatér című zenei
eseményt a Generáció Party
szervezi, támogatók a Hang‐
foglaló Program és a Nem‐
zeti Kulturális Alap.
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KOS: A héten  postán érkezett hírek örvendez‐
tetik meg. Jókedvének most semmi sem szabhat
határt, kitörő boldogsága másokra is azonnal
átragad. Új ismerőseivel való kapcsolata több
jót rejteget, mint gondolná.
BIKA: Óvakodjon az esetleges előítéletektől,

hiszen egy hosszú távú barátság van kibonta‐
kozóban, ami mindkét irányban jó előjeleket
mutat. Lehetősége adódhat munkahelyének a
megváltoztatására. 
IKREK: A héten egy fiatalabb rokonával gond‐

jai lehetnek. Világítsa meg számára, hogy mi a
rossz és mi a jó, hiszen sokat tanulhat öntől
objektív szemlélete révén. A hét során ne fo‐
gadja egyből a bizalmába az életébe betoppanni
akaró személyeket!
RÁK: A héten vigyáznia kell értékeire, ugyanis

könnyedén elhagyhat fontos dolgokat, vagy
akár még csalás áldozata is lehet, amennyiben
nem vigyáz. Itt az ideje, hogy kollegájával meg‐
beszéljék tervezett közös befektetésüket, hi‐
szen sok pénzt hozhat a közös vállalkozásuk.
OROSZLÁN: A héten új ismerősök léphetnek

be az életébe. Nem érti miért, de valószínűleg
megdobogtatja a szívét az egyik személy. A
bolygók hatásai jeleznek önnek némi anyagi
nyereséget, vagy egy jól sikerült pénzügyi tran‐
zakciót.
SZŰZ: Egy távoli ismerőse egy küldeményével

nagy segítségére lesz önnek. Ebben az időszak‐
ban könnyedén meglehet, hogy felettébb kriti‐
kusan nyilvánítja ki véleményét. Erős egyéni‐
sége most nem mindenkinek lesz szimpatikus, 
MÉRLEG: A hét során az átvonuló bolygók ren‐

geteg energiával ruházzák fel önt. Többet is el
tud végezni a tervezett feladatoknál. Még arra
is jut ideje, hogy segítsen másoknak, hogy jó
tanácsokkal támogassa az életük útját.
SKORPIÓ: Az eheti bolygóállások felfokozhat‐

ják kinyilvánítási kedvét, így túlságosan is sokat
megmutathat önmagából az embereknek. Le‐
gyen elővigyázatos, hogy ezt később nehogy ön
ellen fordítsa valaki. 
NYILAS: Ennek a hétnek az átvonuló bolygó‐

hatásai arra inspirálják, hogy szenteljen több
időt önmagára, merüljön el mélyen a gondola‐
taiba. Hagyja, hogy előtörjenek a belső energiái,
és a jövőjét is alaposan gondolja át. 
BAK: Ezen a héten ügyeljen az öltözködésére,

mert rengeteg fontos emberrel futhat össze. A
bolygóállások arra figyelmeztetik, hogy ne te‐
gyen könnyelmű ígéreteket, mert az nem jel‐
lemző önre.
VÍZÖNTŐ: A hét során megúszhat kapitális hi‐

bákat az éleslátásával, a rögtönzött probléma‐
megoldó készségével és a higgadtságával. Azon‐
ban is lehet, hogy sokáig emészti még magát
majd a történteken.
HALAK: Most minden vágya, hogy elvonultan

magában legyen. Ha valóban ebből tudna erőt
meríteni, nyugodtan mondja meg a családjának,
mert önért bármit megtesznek, hiszen fontos
nekik, szeretik önt.
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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A múlt héten szárnyra
kelt a hír, hogy a vásár‐
helyi önkormányzati
képviselőtestület rábó‐
lintott – hányadszor is?
– a Bethlen Gábor‐szo‐
bor főtéri felállítására. 

Emlékeztetőül: Maros‐
vásárhely szabad királyi
városi rangra emelésének
400. évfordulójára, 2016‐
ban egyszer már belefog‐
lalták a szoborállítás költségeit az évi költségvetésbe,
de az eseményre végül nem került sor. Ezért tartom
egyelőre elhamarkodottnak az ünneplést a helyi „szö‐
vetségi” politikusok részéről. Az RMDSZ városi szervezete
közleményben adta ország‐világ tudtára, hogy „ezzel a
döntéssel egy időben elkezdődnek a hivatalos szerző‐
déskötések a szobor megformálójával, illetve kiöntőjével,
és amint a munkálatok elkészülnek, a szoboravatásra
is sor kerülhet”. Szerintem kissé korainak tűnik még
szoboravatásról beszélni. 

Mert, ha jól emlékszem, akkor volt már hasonló
eset, a Sütő‐szobor régen húzódó, egyre bosszantóbb
ügyére gondolok. Amelyre érvényes – tudomásunk
szerint vissza soha nem vonták  – önkormányzati kép‐
viselőtestületi határozat kötelezné a városházát. Már
2014‐ben világgá kürtölte az egyik helyi napilap, hogy
megszületett a Sütő András Színház téri szobrának
felállítására vonatkozó határozat. Mi több, azt is leírták,
hogy azt az év július 25‐ig fel kell állítani. Figyelem:
2014‐et írtunk akkor – a szoborállításra azóta várunk.
Pedig, ha igaz, akkor három egymást követő évben is
szerepelt a városi költségvetésben az erre szánt összeg.
Úgy látszik, nem az anyagiakon múlott a dolog. Annál
inkább az RMDSZ csökkent érdekérvényesítő erején. 

Volt idő például, hogy a „szövetség”, ahelyett, hogy a
Sütő‐szoborra koncentrált volna, további két magyar
vonatkozású köztéri alkotás – a Bethlen Gábor‐szobor,
illetve a Bodor‐féle zenélő kút – felállítására vonatkozó
ígérettel kampányolt. Ha valaki tán nem emlékezne:
ez történt a legutóbbi, a 2016‐os helyhatósági választások
előtt. Maradtunk az ígérettel mindkét esetben. Pedig
egy 2007‐es közgyűlési ülésen már megszavazták a
Bodor‐kút újjáépítését. Mint ahogyan tették ezt most
a Bethlen‐szobor esetében. 

Ezért azt mondom, ne siessünk az ünnepléssel, csak
nyugtával dicsérjük a napot. 
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Szentgyörgyi László

Nyugtával dicsérjük a napot 

Fiatalok exkluzív Google‐eseményt
hoznak Marosvásárhelyre
Június 9-én egyedülálló informatikai eseményt szervez az IT Maros szoftverfejlesztői
közösség a Sapientia EMTE kampuszán. Ilyenre eddig Romániában, ám a szomszédos
országokban sem került sor. A Google által támogatott workshop nem csak IT-
szakembereknek szól, hanem minden olyan érdeklődőnek, akinek minimum
van egy okostelefonja. Az esemény végére a résztvevők tisztában lesznek a Google
Asszisztens alkalmazás programozásával, illetve létrehozhatják saját applikációjukat,
amely jelentősen megkönnyíti a tájékozódást az információrengetegben. 

A Google Assistant egy
személyes asszisztenshez
hasonlítható, amely hang‐
alapon működik, azaz ta‐
karítás közben megkérdez‐
hetjük tőle, este éppen mi‐
lyen színdarab látható Ma‐
rosvásárhelyen, vagy melyik
étteremben legjobb a pizza.
A szervezők célja viszont
egy következő szint elérése:
hogy akár bank‐, internet‐
szolgáltató‐, színház‐appli‐
kációval is lehessen társa‐
logni. A rendezvény meg‐
valósítóinak elmondása sze‐
rint a közeljövőben a sikeres
időgazdálkodáshoz elenged‐
hetetlenek lesznek ilyen és
ehhez hasonló eszközök.  

Google-együttműködés
eredménye a workshop

Számos szakmai siker
után, Kodok Márton prog‐
ramozó, a workshop főszer‐
vezője bekerült a Google
egyik fejlesztői programjá‐
ba. Ennek révén számos
programozói újdonságról,
események lehetőségeiről
értesül első kézből. Részt
vett egy milánoi felkészítőn,
továbbá járt Kaliforniában
a Google székhelyén, és ta‐
lálkozott olyan emberekkel,
akik programsorozatot hir‐
detnek meg az IT‐közössé‐
gek számára. Így született
esély arra, hogy a Google
által biztosított anyaggal és
tudásbázissal tartsák meg
a képzést egész napos ren‐
dezvényként Marosvásár‐
helyen is. 

„Mindamellett, hogy az
emberek érdeklődését sze‐
retnénk a technika vívmá‐
nyai felé irányítani, fontos‐
nak tartjuk, hogy városunk

közösségének alternatívát
is kínáljunk, akár szabad‐
időset, akár szakmait. Azál‐
tal, hogy szervezünk és szer‐
veződünk, erőnkhöz mérten
próbáljuk a helyi „állóvizet
felkavarni”” – vallják a szer‐
vezőcsapat tagjai, amelyben
gördülékenyen dolgozik
együtt informatikus, de
kommunikációs szakember
is. 

Miben segíthet 
a mindennapokban 
az asszisztens?

Közismert, egyre na‐
gyobb teret kapnak a hang‐
alapon megszólítható okos
eszközök. Külföldön már el‐
terjedt az okoshangszóró a
nappaliban, és az emberek
már beszélnek a telefon‐
jukhoz bizonyos feladatok
elvégzésért. „Ezt a világot
itthon több helyen látjuk:
egyes okostelevíziók táv‐
irányítóján ott a mikrofon
gomb, vagy a modernebb
autókban a navigációs esz‐
köz képes hangalapú pa‐
rancsokra reagálni. De iga‐
zából telefonon a legjobb a
felhasználói élmény. A Go‐
ogle Asszisztens olyan te‐
vékenységek során nyújthat
segítséget az emberek min‐
dennapjaiban, mint az al‐
kalmazások megnyitása,

időzítők, riasztások, naptári
események beállításai, na‐
pirendek ellenőrzése, isme‐
rősök felhívása vagy üze‐
netek küldése, időjárás‐elő‐
rejelzéséről való értesülés,
matematikai kérdések, il‐
letve navigációs kérések
megválaszolása. Mindez az
időigényes és néha fruszt‐
ráló pötyögés kiküszöbölé‐
sével. 

Robotasszisztenseké 
a jövő

„A személyes asszisztens‐
nek alkalmazásnak két vi‐
lága van. Egyik az általános:
lehet kérdezni általános in‐
formációkról, de ezt a szol‐
gáltatást a telefonos ope‐
rációs rendszer nyújtja.  A
másik az alkalmazásokkal
való társalgás: beszélgetni
lehet az internetszolgáltató,
bank vagy akár a színház
applikációjával. Itt jönnek
képbe az informatikusok,
akik lemodellezik ezt. Egy
egyszerű példa, ha kirán‐
dulni megyünk, az alkalma‐
zás segítségével a telefo‐
nunk összeköt az utasbiz‐
tosítási cég applikációval,
amely minden kérdésünkre
válaszol. Azaz: azt a folya‐
matot, amit esetleg egy
ügyfélszolgálattal bonyolí‐
tanánk, egy robotasszisz‐

tenssel végezzük el, amely
a lehető legtermészeteseb‐
ben imitálja az emberi be‐
szédet” – részletezi Márton

Szükség van dinamikus
informatikusokra 
Vásárhelyen

Arra a kérdésünkre, hogy
milyen a vásárhelyi IT‐szek‐
tor, Márton elmondta, hogy
bár számos innovatív meg‐
oldás született Marosvásár‐
helyen is, a legtöbb projekt
külföldi megrendelésre ké‐
szült, és a programot is ott
értékesítik, így a visszajelzés
nem érkezik Marosvásár‐
helyre. Ugyanakkor úgy véli,
közösségi eseményekkel,
előadásokkal, és az alkal‐
mazott tudás szakmán be‐
lüli társakkal való megosz‐

tásával lehet és kell fejlesz‐
teni a szektort. Azt is meg‐
tudtuk, hogy a városban
nagy szükség van olyan in‐
formatikát szerető és isme‐
rő egyénekre, akik az új
trendeket sajátítják el.

Az angol nyelvű eseményre jú-
nius 9-én, szombaton, a koronkai
Sapientia EMTE 231-es termé-
ben kerül sor. A részvételhez
szükség van egy laptopra, hogy
könnyedén dolgozhassanak a
személyes asszisztens építésén.
Szükség lesz egy böngészőre, il-
letve egy fiók létrehozására az
Actions on Google-on és a Dia-
logflow.com webhelyen. Felirat-
kozni a https://goo.gl/X3gJ7M
honlapon lehet. 

Pál Piroska
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– Mikor kezdett el a kis-
vasút történetével foglalkoz-
ni?

– A vonatokat már zsenge
gyerekkoromtól kedveltem,
szinte minden nap kisétál‐
tunk a fiúkkal megnézni a
gőzmozdonyokat, amint to‐
latnak a meggyesfalvi tég‐
lagyár területén. Komolyab‐
ban azonban akkor kezdtem
el foglalkozni a kisvasúttal,
illetve a történetével, ami‐
kor azon 1997‐ben meg‐
szűnt a forgalom.

– Kérem, vázolja a kes-
kenyvágányú vicinális Ma-
rosvásárhely környéki tör-
ténetét!

– Azzal kezdeném, hogy
19. század végén akkora
szerepe volt a vasútnak,
mint a mai időkben az au‐
tópályáknak. Amely vidéket
nem érintette vasútvonal,
az nagyon lemaradt a fej‐
lődésben. Marosvásárhelyre
1871‐ben gördült be az első
menetrendszerinti vonat,
és a város és környéke be‐
került az akkori gazdasági
fellendülésbe. Sajnos a
szászrégeni vasútvonal
megépülése (1886) után
több évig szünetelt a kör‐
nyéken a vasútépítés. A kis‐
vasút nyomvonalára már az
1890‐es években tucatnyi
tervet bejegyeztek az akkori
Magyar Közlekedési Minisz‐
tériumnál, de anyagi okok
miatt rendre felhagytak

azokkal. Bernády György
polgármestersége idején az‐
tán Marosvásárhely hatal‐
mas fejlődésnek indult.
Megépült – többek közt – a
cukorgyár is, amelynek nagy
cukorrépaigénye miatt, és
amiatt is, hogy a város rend‐
szeresen tüzelőanyag hi‐
ányban szenvedett, előtérbe
került a kisvasút iránti szük‐
ség. 1912 augusztusában,
közel két évtizedes halasz‐
tás után, megkezdődött a
kisvasút mezőségi és nyá‐
rádmenti szárnyvonalainak
építése. Ez év október 7‐én
megalakul a Maros‐Torda
Helyi Érdekű Vasút RT. A
munkálatok időben való be‐
fejezését azonban gátolta
az 1913‐as árvíz, illetve az,
hogy 1914 nyarán kitör az
I. világháború. A vasútépítő
munkások és vasutasok egy
részét is besorozzák kato‐
nának, és csak 1915 febru‐
árjában indult meg a me‐
netrendszerinti forgalom a
Marosvásárhely‐Mezőmé‐
hes, illetve Marosvásárhely‐
Deményháza közötti szaka‐
szokon. A további munká‐
latok befejezésére 300 orosz
hadifoglyot hoztak Mára‐
marosból, és így sikerül be‐
fejezni és átadni október
23‐ára az eredeti tervbe
vett vonalakat Marosvásár‐
hely−Parajd között a Nyá‐
rádmentén, illetve Maros‐
keresztúr‐Mezőméhes, és
Mezőbánd−Kolozsnagyida

szárnyvonalakat a Mezősé‐
gen. 

„A CFR semmi 
fejlesztést nem 
eszközölt a kisvasúton"

– Nem sokkal ezután
azonban a már kész és mű-
ködő szakaszt átvette a CFR.

– Igen. 1919‐ben a frissen
berendezkedett Román Vas‐
úttársaság (CFR) átvette a
vonalat, de semmi jövedel‐
met nem adott a kisvasút
tulajdonosainak, majd
1928‐ban felvásárolták a
részvények egy részét. En‐
nek ellenére azonban sem‐
mi fejlesztést vagy befek‐
tetést nem tettek. 1940
őszén, Észak‐Erdélynek és
a Székelyföldnek Magyar‐
országhoz való visszacsa‐
tolása után, visszakerült
Magyarország területére a
kisvasút szinte teljes vonala,
kivéve a Mezőbánd‐Mező‐
méhes vonalrészt, amely
Románia részén marad. A
Székelyföldnek nem volt
vasúti összeköttetése Ma‐
gyarországgal, így három
hónap alatt megépült egy
16 kilométer vonal Kolozs‐
nagyida–Szászlekence kö‐
zött. A II. világháború végén
a kisvasút összes hídját fel‐
robbantották, az útátjárókat
aláaknázták a visszavonuló
német katonák, és csak
1946 nyarára sikerül az
egész hálózatot üzemképes‐

sé tenni. Ekkor a 196 km
hosszúságú vasúthálózat
volt Erdély leghosszabb kis‐
vasútja, amihez még hozzá
lehet számítani a közel 100
km erdei és ipari vonalat.

– A kisvasút minden ne-
hézség ellenére azért nyolc
évtizeden át szolgálta a kis-
termelők érdekeit, majd a
II. világháború után az in-
gázók legfontosabb közle-
kedési eszközévé vált. Mikor
kezdődött a hanyatlása, il-
letve mikor és miért számol-
ták fel?

– Az 1970‐es évek közúti
fejlődése meghozta a kis‐
vasút lassú hanyatlását. Elő‐
ször a Parajd−Szováta kö‐
zötti vonalrészt számolták
fel, majd a mezőségi vona‐
lakon csökkent le a járatok
száma napi egy párra. A
szovátai viadukt is ma már
csak egy szép emlék. A vég‐
ső döfést az adta a kisvas‐
útnak, hogy az utasok közel
70%‐a nem vásárolt jegyet!
Hiába volt naponta 1200
utas, alig 300‐400 jegyet
adtak el. Emiatt hivatalosan

veszteséges volt a kisvasút,
és 1997 áprilisában leállí‐
tották a járatokat. A szerel‐
vényeket és mozdonyokat
2000 körül, „élelmes” sze‐
mélyek ócskavas gyanánt
szétvágták és eladták. Saj‐
nos Maros megye az egyet‐
len, amely nem vette ipari
műemlékként védelem alá
a kisvasutat! Szebenben ezt
megtették, és ott sikerült a
vonalat védelem alá helyez‐
ni. Itt nem, és emiatt sikerült
egy vállalkozónak a mező‐
ségi vonalrészből, közel 70
km vasúti sínpárt eltüntetni.
A megmaradt 34 km vonalat
átvette egy besztercei vas‐
útbarát egyesület. A nyá‐
rádmenti vonalat bérlő cég
csak a Vármező–Szováta kö‐
zötti szakaszt használja, a
többi vonalrészt helyi lako‐
sok hordják szét apránként.
Jelenleg a nyárádmenti vo‐
nal kb. 30%‐a el van tűnve!

– Sajnos tapasztalható a
vasúthoz tartozó épületek
romlása és a sínek „fogyása”,
de amint említette, vannak
jó irányú kezdeményezések
is, mint például a Szováta–
Vármező közötti szakasz re-
vitalizációja. Mit gondol, len-
ne lehetőség újraindítani a
kisvasutat? Lenne rá igény?

– Véleményem szerint,
ha nem lenne ez a mostani
gyorsan meggazdagodási
roham, és kicsit odatennék
a fejüket azok, akiknek meg‐
van az anyagi lehetőségük
ezt csinálni, most is döcögne
a vonat Marosvásárhelyről
Szovátára. Hogy lenne‐e
igény? Csak néhány példát
mondok: a magyarországi
kisvasutakon indulás előtt
két héttel elfogynak a je ‐
gyek. Egy közelebbi példa:
a máramarosi Vasér‐völgy‐
ben közlekedő szerelvényen

Elherdálták, pedig lenne igény 
a Maros megyei kisvasúthálózatra 
Az 1980-as évek végén, a 90-es évek elején volt szerencsém néhány alkalommal
Marosvásárhelyen a „kicsi vonatra” szállni és azzal utazni. Bevallom, élmény
volt számomra, ma is nosztalgiával gondolok vissza például a Szovátára való
utazásunkra egy osztálykirándulás alkalmával. Sajnos azonban ma már csak
emlék az egykor virágzó keskenyvágányú vasútvonal kis mozdonyaival és va-
gonjaival. Mai lapszámunkban a Maros megyében működő kisvasút történetét
vázoljuk, kitérve annak felszámolására is, és arra keressük a választ, hogy len-
ne-e lehetőség, igény annak visszaállítására. A téma egyik kiváló ismerője Virág
Sándor. Őt kérdeztük.  
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Az adófizetők pénze  
Két friss hír: álneves olvasók nehezményezik, miért

kell a vásárhelyi tanács döntése szerint pénzt költeni
az ortodox templomok freskóinak felújítására; a volt
szövetségi elnök „nagyhangon” kijelenti, hogy nekünk
rossz, ha Európában nemzetállamok lesznek. Ezért
kell inkább Bukaresthez dörgölőzni, mert mi is adófi‐
zetők vagyunk.

A harmadik hír pedig ráadásnak: az európai bíróság
kötelezi Romániát, tekintse házasoknak az amerikai‐
román meleg házaspárt. Ellenkező esetben tetemes
bírságot fizethet az ország. Eleshet akár az európai tá‐
mogatásoktól is. És hát az is az adófizetők pénze.
Ugyanúgy az adófizetők pénzén épülnek a kórházak
és iskolák, autópályák és intézmények, de a börtönök
és az öregotthonok is. Adófizetők pénzén tüntetnek a
szabadságjogokért, az istentelen, hazug értékrendért
az úgynevezett civilszervezetek, aztán az adófizetők
pénzén tartjuk fenn a katonaságot és a rendőrséget is,
a kultúrát és a civilizációs vívmányokat. Adófizetők
pénzén gyógyítjuk a szenvedélybetegeket, és hárítjuk
el az emberi rosszaság vagy a természeti katasztrófák
miatt keletkezett károkat. Adófizetők pénzén szervezünk
pénzben ki nem fejezhető értékű kulturális, művészeti
rendezvényeket, ünnepeket, segítjük az elesetteket és
a rászorulókat.  Ebbe semmi haszon nincs, nem? 

Kik az adófizetők? Az állam nem az adófizetőkből
áll? És az egyház tagjai nem adófizetők? És a lelkiismereti
szabadságot nem éppen a nagyhangú, elvilágiasodott,
szekuláris állampolgárok hangsúlyozzák, akik hitet
tesznek az igazságos közteherviselés mellett?

Jézus korában is álságosan tették fel a kérdést, hamis
dilemma elé kényszerítve a Megváltót: szabad‐e adót
fizetni a császárnak vagy nem? Miközben ott lapult a
császár felségjelét, képét viselő dénár az övükben…

Ma így mondanánk inkább: kapjon‐e állami támogatást
az egyház vagy nem?  Az ex‐szövetségi elnök‐költő
fondorlatos válaszára reagálva pedig hadd kérdezzük
meg: a hit nem kultúra‐nép‐nyelvmegtartó erő? Mert
ha nem, akkor minek kellenek templomok, iskolák,
kórházak, ünnepek? Akkor miért államosította a hatalom
az intézményeket, most meg nem akar költeni rájuk
egy vasat sem?

A szabadelvű világ ezek szerint a pénzt imádja.
Jobban (ki) akarja szolgálni, mint az államot vagy egy‐
házat, amelyhez tartozik, mint közösség. Persze a kö‐
zösségben sem hisz, csak az egyént, az egót isteníti. A
divatot majmolja, az ízlés és lájtos‐megengedő véle‐
ménydiktatúrának meg pisszenés nélkül behódol. Sze‐
rencsére a társadalom bölcsebbik fele, a hívő része
tudja, hogy a lelkiismeret nem más, mint az Isten szava.
Létünkben is a Teremtő képmásai vagyunk. Lelkünk
fölött pedig nincs hatalma az államnak. És a pénznek
is csak azoknál, akik hagyják eltéríteni magukat, akik
önként vagy sodródva a „ménsztrímmel” eladják a lel‐
küket harminc ezüstért. 

Mert a pénz is csak szükséges rossz, eszköz. És nem
mindegy, kinek‐minek a szolgálatába állítjuk. A császár
igényt tarthat az adónkra, a szolgáltató is a számlák
után, a kereskedő is az üzletben, de én Istené vagyok.
És Ő örök életet akar adni, amit nem lehet sem megvá‐
sárolni, sem pénzzel kifizetni. Viszont tehetünk vele
sok jót. Tehetjük a közösbe, fenntarthatjuk a hozzánk
tartozók testi‐szellemi életszínvonalát. Azzal, hogy
nem megtartjuk, hanem továbbadjuk. Ez lenne a valódi
befektetés, a napnál világosabb üvegzsebprogram. Mert
azzal, amit Istennek, hívő közösségünknek adunk, nem
szegényebbek, hanem gazdagabbak leszünk. Megnyu‐
godhatunk: Nála nincs helye adócsalásnak. Adónkkal
is az Ő országát építjük, már itt a Földön.

Túl meg nem lesz rá szükség...

Sebestyén Péter

Június 12-én első alka-
lommal kerül megszerve-
zésre Marosvásárhelyen
a Könyvturi a szabad pol-
con, amely a Teleki Téka
Nyitott könyvespolcának
népszerűsítését tűzte ki
célul, elsősorban a fiata-
lok körében. 

A Teleki könyvtár Nyitott
polc‐programja 2013 óta
műkődik, alapgondolata az,
hogy erre a polcra bárki be‐
hozhatja megunt könyveit,
illetve bármikor betérhet
kiválasztani egy jó könyvet
az ide elhelyezett könyvek‐
ből. Bár az 5 év alatt már
több ezer könyv cserélt gaz‐
dát a Téka kapuja alatti polc‐
nak köszönhetően, mégis
úgy tűnik, hogy az egyetemi
ifjúság nem tud a program
létéről.

Ezt a helyzetet szeretnék
orvosolni a Marosvásárhelyi

Művészeti Egyetem Imp‐
resszárió mesterképzéses
diákjai, akik egy izgalmas
eseményt szerveznek a Nyi‐
tott polc népszerűsítésére
június 12‐én, kedden, dél‐
után 16 órától. Az általuk
külön e célra összegyűjtött
könyvekből ezen a napon
ingyenes könyvturkálót
nyitnak a Teleki Téka ud‐
varán – így minden érdek‐
lődő felfrissítheti otthoni
könyvtárát, elhozhatja már
nem használt könyveit, és
válogathat több száz könyv
közül. 

Az esemény kiegészítő
programpontjaként 17 órá‐
tól Kult‐turi címen egy ke‐
rekasztal‐beszélgetésre is
sor kerül, amelynek köz‐
ponti témája a kultúra ma,
ezenbelül a fiatalok kultúr‐
ához való viszonyát, a ma‐
rosvásárhelyi kulturális élet

külső és belső szempontjait
igyekszik körbejárni. A be‐
szélgetés meghívottjai Bras‐
sai Eszter, Fülöp Tímea, Lá‐
zok Klára, Purosz Leonidasz
és Szabó Róbert Csaba, mo‐
derátor Kurta Kinga.  

A szervezők 16 órától 19
óráig várják az érdeklődő‐
ket, illetve azok, akik köny‐
veiket szeretnék már ko‐
rábban leadni, június 12‐ig
megtehetik a Teleki Téka
helyszínén (Bolyai utca 17.
szám), keddtől péntekig 10
és 18, illetve szombaton és
vasárnap 10 és 13 óra kö‐
zött. 

A program kiemelt part‐
nere a Teleki Téka, további
partnerek a Marosvásárhe‐
lyi Nemzeti Színház, a Ma‐
rosvásárhelyi Művészeti
Egyetem, illetve a Látó Szép‐
irodalmi Folyóirat.

(közlemény)

Hozd el megunt könyveidet, és turkálj magadnak másikat!
Könyvturi a Teleki Téka nyitott polcain

70‐80 lej egy jegy, mégis
tele a vonat. Egy még kö‐
zelebbi: a szebeni kisvas‐
úton minden jegy elkel és
igény van rá. Az ottani egye‐
sület most mozdonyt akar
vásárolni. Maros megyében
van még a Nyárádmentén

egy, 70 kilométernyi vonal,
ami 21 éve senkit nem ér‐
dekel. Pedig a Nyárádmen‐
tén szinte minden telepü‐
lésen van valami rendez‐
vény, például a mikházi Ró‐
mai napok vagy Csűrszín‐
ház, Vármezőn az áfonya

vagy a léggömb fesztivál és
így tovább. Ha beindulna a
kisvasút, szerintem minden
hétvégére lenne kiránduló
akár Szovátáról, akár Vá‐
sárhelyről. 

Nemes Gyula
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A vár, amelyhez 
számos népi legenda
kapcsolódik
A Firtos vár az erdélyi Korond, Atyha, Énlaka és Fir-
tosváralja közötti Firtos hegyen épült, először a II.
században. Magához a várhoz és környékéhez számos
népi legenda kapcsolódik: Firtos és Tartod tündérek
és a Likaskő legendája, Firtos lova legendája és még
sorolhatnánk. Ma a vár helyét benőtte a fű, és csak a
régészeti ásatások során előkerült romjai láthatók,
de a vár alatt található mészkő fal, a „Firtos lova” to-
vábbra is jelzi az időjárás változásait. A Firtos vártól
nem messze, Énlakán a helyi szempontból stratégiai
jelentőséggel bíró, 1063 méter magas Firtos hegy
melletti fennsíkon a II. század végén egy római
castrum állt, feladata a határvédelem és a Sóvidéken
kibányászott sószállítmányok útvonalának biztosítása
volt. Megemlítendő, hogy az innen körülbelül hu-
szonhat kilométerre fekvő székelyudvarhelyi római
castrum a II. század vége felé épült, és őrizetét a ger-
mánokból álló Cohors I. Ubiorum és Cohors IV. Bri-
tannica néhány centiuriója látta el. A Philippus és
Decius között zajló polgárháború idején – 248-250 –
az erődöt a barbárok elpusztították.

Amiről hallgatnak 
a feljegyzések

Székelyudvarhelytől
északnyugatra, a Firtosvá‐
ralja, Énlaka és Korond fal‐
vak által határolt terület
közepén emelkedik az ezer‐
hatvankét méter magas Fir‐
tos hegy.

Ennek csúcsától három‐
száz méterre északnyugatra
találhatók Firtos várának
maradványai, a félköríves
apszisú templom és a bejá‐
rat melletti kápolna rom‐
jai.

A Firtos várat, a minde‐
nütt csak dák várakat vizi‐
onáló Téglás Gábor, való‐
színűleg Cassius Dio mun‐
káira támaszkodva, dák ere‐
detűnek véli, de nincs adat
arra vonatkozóan, hogy a
római castrumnak lett volna
bármilyen dák előzménye
a környéken.

Erdély 567‐568‐ban az
avarok uralma alá került,
akik a területet a Dél‐Er‐
délyt elfoglaló bolgárok
megérkezéséig uralták
(827‐895). A közeli Koron‐
don a régészek avar ötvösök
préselőmintáit tárták fel. 

Az avarok elrejtett
aranykincse

Az avarok élénk keres‐
kedelmet folytattak a szom‐
szédos országokkal, de oly‐
kor nagyon távol eső nép‐
ekkel is. Az avarokhoz került
különböző római és bizánci
pénzek lehettek kereske‐
delmi fizetőeszközök, de
akár az avaroknak fizetett
adó vagy hadisarc része is. 

Az avarok 626‐ban siker‐

telenül ostromolták meg
Konstantinápolyt, 628‐ban
kudarcba fulladt az itáliai
hadjáratuk, és ezt követően
súlyos válság rázta meg bi‐
rodalmukat. Kiújultak a har‐
cok nyugaton és délnyuga‐
ton a szlávokkal és keleten
a bolgárokkal.

A 620‐as években, vagy
azután rejthették el Firtos‐
váralján az avar korból ezi‐
dáig ismert legnagyobb
aranykincset.

1701-ben a vár
már rom volt

A minoriták Háztörténete
a régi vár építőit gótoknak
véli, akiknek távozása után
a várbirtokok Firtosváralja,
Énlaka, Atyha, Korond és
Pálfalva között osztódtak
fel. Maga a várterület a vá‐
raljai Bálint, Jánosi és And‐
rás, és a bencédi Firtos nem‐
zetségek birtokába került. 

Az északi hegycsúcs ak‐
kori neve Kadács, az egész
hegyvidéké Kadácsmező
volt. A várat a Firtos család
újjáépítette, és ők lettek az
új névadók. 

Fogarasy Mihály erdélyi
római katolikus püspök le‐
véltárában lévő dokumen‐
tumok szerint a Firtos he‐
gyen lévő régi várba a XIII.
században kastély épült,
benne szerzetesi rendház‐
zal. 

A reformáció alatt a na‐
gyobb lélekszámú Korond
lakossága református és
unitárius lett, a katolikusok
a kis faluba, Atyhára szo‐
rultak vissza. 

1701‐ben a vár már rom
volt. 

Ennek helyére épült
1725‐ben a Szent János ká‐
polna, és 1737‐ben a mi‐
norita zárda. 

A kalapos király felosz-
latja a szerzetesrendet

1737‐ben István, atyhai
katolikus plébános megvá‐
sárolta a várhelyet, majd a
romos falakon belül egy kis
templomot, és hat szerzetes
részére zárdát emeltetett,
míg a várfalon kívül két kis
kápolna épült. 

A létesítmény az ellen‐
reformációs tevékenysége‐
ket szolgálta.

A szerzetesek 1783‐ban,
a szájhagyomány szerint a
rossz időjárási viszonyokra
hivatkozva, elköltöztek, de
az igazi ok II. József 1782.
január tizenkettedikén ki‐
adott szekularizációs ren‐
delete lehetett, amellyel a
kalapos király több szerze‐
tesrendet részben vagy
egészben feloszlatott.

A várat ezt követően nem
használta senki, és újból el‐
kezdődött a romosodása.

A Szent János kápolna

Az Orbán Balázs készí‐
tette alaprajz szerint Firtos
vára észak‐déli irányú, ová‐
lis alakú vár volt, melynek
legnagyobb hossza száztíz
méter, és szélessége hatvan
méter lehetett. 

Bejárata, melyet kettős
fal is védett, a vár déli vé‐
gében volt, és az udvarra
vezetett. Ennek első har‐
madában a keleti és nyugati
várfalat egy‐egy tégla alakú
torony szakította meg. A fal

tovább haladva a vár északi
végét lezáró, több száz mé‐
ter mélységű szakadék szik‐
láinál végződik. 

A nyugati torony közelé‐
ben egy kápolna, ettől
északra pedig egy épület
alapfal‐maradványa talál‐
ható. 

A vár keleti és déli oldalát
sánc és földtöltés védelmez‐
te, melyek a bejáraton kívüli
kisméretű kápolnáig vezet‐
tek. Valószínűleg ez volt a
Szent‐János kápolna. 

A vár területén egy XIII.
századi templom romja-
it tárják fel

Kiss Gábor, az Erdélyi vá‐
rak, várkastélyok című
könyvében tesz említést ar‐
ról, hogy az 1958. évben
Kurt Horedt, Székely Zoltán
és Molnár István kutatásai
eredményeként lett ismert‐
té a templomrom, valamint
a kápolna és a várfalhoz
csatlakozó épület alapraj‐
za.

Az 1950‐ben, majd 1978‐
ban a székelyudvarhelyi
múzeum munkatársainak
feltárásai nyomán a felszín‐
re került két méter vastag‐
ságú védőfal és az épület‐
maradványok igazolták az
Orbán Balázs által közölt
alaprajz valódiságát, kivéve
a keleti oldalon jelölt torony
létét, és a déli oldal kettős
várfalát. 

Mivel a vár területén XIII.
század végi templom rom‐
jait tárták fel, így az erősség
minden bizonnyal a tatár‐
járás után keletkezett. 

Az itt talált épületek ké‐
sőbbi eredetűek, ezért fel‐

tehetően, ha a várat nem is
használták, de a területén
laktak. 

A minoritáknak a XVIII.
században kolostoruk volt
itt. 

A vár történetéről 
nincsenek adatok

A vár első okleveles em‐
lítése azonban csak 1459‐
ben történik, amikor az ad‐
dig Besenyőfalva néven is‐
meretes falut Váraljafalvá‐
nak nevezték. 

A vár történetéről nin‐
csenek adataink, birtoko‐
sairól, a Firtos családról is
csak annyi ismeretes, hogy
ők birtokolták századokon
át. 

Orbán Balázs szerint, a
közeli Bencéden a XVIII.
század végén élt még a Fir‐
tos család, és tőlük szerez‐
ték meg a várat a szerzete‐
sek. 

Az 1701-ből származó
Emlékirat

Szabó Károly közöl egy
1701‐ben kelt, Bethlen Mik‐
lós záradékával ellátott „Me‐
moriale”‐t, amelyben a fel‐
sőbencédi Firtos család régi
nemességgének elismerését
kéri:

„…mivel a mi régi nemesi
privilegiumunkat a mai pra‐
edeces‐soraink és truncusin
[azaz őseink] még magokkal
hoztak volt ki Scythiából,
kitetszik csak abból is, mert
a mi régi eleinknek kővára
lévén Udvarhelyszéken,
mely hívattaték Firtos vá‐
rának, s ma is annak híjják,
melynek még mostan is kő‐
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falai fenállanak… néha bol‐
dog emlékezetű kegyelmes
királyunk Matyás király is
a  mi régi praedecessora‐
inknak hűséges szolgálat‐
jogért Armalis adásával régi
ősi nativus [veleszületett]
szabadságunkat  confirmál‐
ta volt; de annak utána sok
változásokra jutván szegény
hazánk, kegyelmes kirá‐
lyunktól adatott régi Arma‐
lisunk eltévedett, melyre
nézve kételenítettük felső‐
ges urunk római császár és
koronás királyunkról régi
szép szabadságunkat és ne‐
mességünket Armalissal re‐
nováltatni…” – hogy nemes‐
ségüket visszakapták‐e, nem
tudjuk.

A firtosi várat a XVIII.

században a ferencesek sze‐
rezték meg, akik az itt talált
és feltehetően romos épü‐
letet újjáépítették. 

Ma már a vár területe el‐
hagyatottan áll a földből ki‐
emelkedő alapfal‐maradvá‐
nyaival. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. 

Az arany solidusok

A 620‐as években elrejtett avar kincset 1831‐ben
fedezték fel Bálint Péter földjén. Legkevesebb kétszáz‐
harminchét aranypénz került elő, de ennél sokkal több‐
nek nyoma veszhetett.

„1831‐ben a Firtos vár körül egy szántás alkalmával
aranypénz került elő. A falusiak még aznap folytatták
az aranykeresést, teljesen feltúrva a szántóföldet. A
hír szerint az emberek mintegy 5000 darab aranyat
találtak, de eltitkolták és a hatósági nyomozás csak
kétszáz darabnak jutott a nyomára, s abból is csak
hatvan darabot tudtak begyűjteni. A nyomozás kiderí‐
tette, hogy a kérdéses földön a csordapásztorok egy
öreg fát kiégettek, s az kitörött, s akkor – minthogy az
eke közelebb fért a gyökerekhez – előbukkantak a
tuskó alatt rejtőzködő aranyak.”

Az arany solidusokon a következő római császárok
láthatók:

• kelet‐rómaiak: I. Theodosius (379‐395), II. Theo‐
dosius (408‐450), Pulcheria császárné (450‐453) és
férje Marcianus (450‐457), I. Leó (457‐474), I. Zénó
(474‐491), I. Anastasius (491‐518), I. Justinus (518‐
527), I. Justinianus (527‐565), Mauricius (582‐603),
Heraclius (610‐641),

• nyugat‐rómaiak: Honorius (395‐423), III. Valenti‐
nianus (424‐455).

Az ismert pénzveretek közül az utolsó forgalmi idő‐
szaka 616‐625. 

A régészeti feltárás az 1950‐es években kezdődött,
majd nem nagy lendülettel a későbbi évtizedekben
folytatódott.
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A párt többi nagykutyája
is meglehetősen „színes”
egyéniség: az alelnökök Mir‐
cea Chelaru és Nicolae Ro‐
taru tábornokok, a főtitkár
pedig az a Constantin
Onișor, szintén tábornok,
aki nemrég keveredett va‐
lamilyen zavaros szexuális
zaklatásos botrányba, a ki‐
vizsgálás még folyik. A PNR
mögött állítólag a Nulla Ügy‐
osztály, azaz a román hír‐
szerzés parapszichológiai
különítménye áll, fő priori‐
tása pedig Soros György ki‐
iktatása „a román nemzeti
létből és tudatból”, amely
célt úgy kívánnák elérni,
hogy betiltanák azon ala‐
pítványokat és szervezete‐
ket, amelyeket Soros György

pénzel Romániában.
Nos, a három hónappal

korábbi megalakulásuk óta
nem sokat hallattak maguk‐
ról, a napokban viszont a
PNR Facebook‐oldalán a
mellékelt fotó jelent meg
(Johannis így szól Hitler-
hez: „Führerem, a romá-
nok veszélyesek. Hogyan
pusztítjuk el őket?” Hitler
válasza: „Pusztítsd el Hi-
tüket és Nemzetüket! For-
dulj a progresszív gyer-
mekeimhez!”), a kép fölött
a következő pártelnöki nyi‐
latkozattal:

„Klaus Johannis Német‐
ország szolgája A Hazaáru‐
lást csakis életfogytiglani
börtönnel lehet büntetni,
mert bármilyen könnyebb

büntetés csak kiskapukat
hagy a nemzetbűnözőknek.
A német‐orosz barátság
semmilyen formában nem
tartalmazza Romániát. Rö‐
viden: eladnak minket, mint
a piacon. A Hans Seidel és
a Konrad Adenauer Alapít‐
vány, SOROS progresszista
szervezeteivel karöltve, az
orosz titkosszolgálat útján,
a német titkosszolgálat által
támogatva, amelyeknek Ma‐
gyarország az előőrse, rabul
ejtették a Román Nemzet
intézményeit és manipulál‐
ják a közvéleményt.

Egyetlen céljuk van: Ro‐

mánia szétszabdalása.
Sokan és sokféleképpen

átmentek rajtunk, de mi
most is itt vagyunk: szikla‐
magvak, fenyőpajzzsal és
bükkfabottal (eme költői
kép románul se kevésbé
zagyvaság – szerk. megj.).
A becsület, a tisztesség és
a büszkeség vezessen ben‐
nünket, fogjunk össze ismét
és keressük, de ne kolduljuk
a Román Nemzet igazi sor‐
sát. Vessük máglyára a szét‐
húzást, és tisztítsuk meg
szívünket a Haza oltára
előtt, és az égi erőkből me‐
rítve, az Úr ereje által ural‐

juk mindazt, ami a miénk.
Megmutatjuk, hogy ahol
nincs repedés, ahol egyenes
a sziklafal, az öröktől fogva
pajzsunkként ható bátorság
szele szertefoszlatja a külső
reményeket”.

Mit is lehetne hozzátenni
eme sziklamagvas gondo‐
latokhoz, amelyek fenyő‐
pajzstetűként telepednek
meg, első olvasásra, még a
legbükkfafejűbb hazafiak és
hazaleányok agyának szi‐
napszisaiban is? Talán csak
ennyit: PNR in Parliament,
Peia for President!

Molnár Tibor

Sziklamagvak fenyőpajzzsal, bükkfabottal
Ha esetleg valaki nem emlékezne a vadiúj szélsőjobbos
román pártra, amelyet idén februárban alapítottak,
és a csodálatos Partidul Neamul Românesc (Román
Nemzet Párt) névre hallgat, íme egy kis emlékezetf-
rissítő: elnöke bizonyos Ninel Peia, a Nemzeti Hírszerző
Akadémia neveltje, aki még 2012-ben a PSD tagjaként
a néhai USL (Szociál-Liberális Szövetség) zászlaja
alatt szerzett képviselői mandátumot, de a négy év
alatt annyi ökörséget csinált és mondott, hogy még
az idiótákkal szemben rendkívül toleráns Szociálde-
mokrata Párt is kénytelen volt kizárni a soraiból
2016 márciusában, amikor úton-útfélen azt hangoz-
tatta, hogy a megszaporodott csecsemőhalálokért
csak és kizárólag az oltások tehetők felelőssé, azt ál-
lítván továbbá, hogy „bolygószintű összeesküvők”
gyilkolják a román kisdedeket, hogy „megfosszanak
minket a jövőnktől és a hazánktól”. 

☻ A Vásárhelyi Forgatagot
városi falunapoknak hívod
☻Azt hiszed, hogy a Netflix

valami rovarirtó
☻Anyád születésnapján fel‐

hívod a Youtube‐ot, hogy küldj
neki egy számot
☻ Kapanyél a szelfibotod,

és minden szelfid sarkába be‐
lelóg egy kecske szarva, egy te‐
hén tőgye vagy egy ló feje
☻ A csillagokban is szeke‐

reket látsz
☻ Számítógép‐vásárláskor

az Animal World‐be akartál
menni egeret venni
☻Minden reggel betelefo‐

nálsz a Rádió Gagába, hogy kö‐
zöld, hány fok van
☻ Ha véletlenül betévedsz

egy elegáns étterembe, azt hi‐
szed, hogy vacsora helyett té‐
vedésből egy elmosatlan tányért
kaptál
☻A GPS‐ed is tájszólásban

beszél
☻Nem érted, miért siratott

a fél internet hetekig egy afrikai
patkányt
☻ Az Auchanban a bevá‐

sárlókocsit nem tolod, hanem
húzod, mint a kicsiszekeret
☻Disznóölés a csengőhan‐

god, juhnyáj a háttérképed

☻Dunyhában tartod a pénzt,
mert nem bízol a bankokban
☻Nem kilóban és literben

számolsz, hanem vékában és
vödörben
☻ Könnyű feltörni a fész‐

bukodat, mert a jelszavad vagy
gyí, vagy hööö
☻Az öt évvel ezelőtt vásárolt

tévéd távirányítóján még mindig
rajta van a fólia
☻Ordibálsz a telefonba

☻ Majót veszel az ing alá,
zoknit húzol szandálhoz, és van
egy ünnepi gumicsizmád is
☻ Azt hiszed, hogy a Wizz

Air‐gépeken tényleg fapadok
vannak, mint a szovátai kicsi‐
vonaton
☻ És végül – környezettu‐

datos vagy: flakonból iszod a
flakonos sört!

mt

HONNAN TUDOD, HOGY PARASZT VAGY? 2.1-ES VERZIÓ
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A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő‐Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730‐619‐401
E-mail: contact@caritsanmed.ro

Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265‐250‐874 vagy 0730‐619‐404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

IDEGESKEDÉS ÉS SORBANÁLLÁS 
NÉLKÜL A SZEMÉLYAZONOSSÁGI 
IGAZOLVÁNY KIBOCSÁTÁSAKOR!

A marosvásárhelyi közösségi lakosság‐
nyilvántartó szakszolgálat tájékoztatja a
lakosságot, hogy a személyazonossági
igazolvány igényléséhez nem szükséges
és nem bocsátanak ki sorszámot.
Minden kérelmet közvetlenül az 5 doku‐
mentum‐átvételi ügyintéző ablaknál
lehet benyújtani, valamint a tájékoztatási
és személyazonossági igazolvány – kibo‐
csátó ügyintéző ablakon keresztül, a kö‐
vetkező nyitvatartási program szerint:

OKIRATOK ÁTVÉTELE

HÉTFŐ 8,30 – 15,00

KEDD 8,30 – 15,00

SZERDA 8,30 – 15,00

CSÜTÖRTÖK 8,30 – 18,30

PÉNTEK 8,30 – 12,00

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZEMÉLYAZONOS-
SÁGI IGAZOLVÁNY KIBOCSÁTÁSA

HÉTFŐ 8,30 – 16,30

KEDD 8,30 – 16,30

SZERDA 8,30 – 16,30

CSÜTÖRTÖK 8,30 – 18,30

PÉNTEK 8,30 – 16,30

A személyazonossági igazolvány kibocsátá‐
sának törvényszerinti határideje 30 nap,
amelyet (legfennebb 15 nappal) a helyi kö‐
zösségi lakosságnyilvántartó szakszolgálat
vezetője meghosszabbíthat. A lakosság támo‐
gatása érdekében Marosvásárhelyen a tény‐
leges okiratrendezési határidő:
‐ 3 munkanap a személyazonossági kártyák
esetében;
‐ 2 munkanap az ideiglenes személyazonos‐
sági kártyák és a tartózkodási engedélyek
esetében.  
Jól megindokolt esetekben és további költsé‐
gek nélkül ezek a határidők csökkenthetők.
A személyazonossági igazolvány 7 lejes ellen‐
értékét, valamint az ideiglenes személyazo‐
nossági igazolvány 1 lejes ellenértékét a
díjbeszedési ügyintéző ablaknál lehet kifi‐
zetni, amely a lakosságnyilvántartó szakszol‐
gálat épületében található, a
Lovasság/Călărașilor utca 26‐28. szám alatt. 

Claudia Trif ügyvezető igazgató

Com.nr. 187

„Szüzességét elviselni
képtelen.” Mit lehet egy
ilyennel csinálni? Semmit.
A jelenség, hogy valaki si‐
kertelen a nőknél, mindig
is létezett, csak nem volt
hozzá ideológia. Most van.
Az incel mozgalomnak – az
angol „involuntary celibate”
rövidítése, ami magyarul
kb. azt jelenti, hogy kény‐
szerű cölibátus – van némi
antifeminista színezete is,
de ezek olyanok, mint a
komcsik. Azok is megölték

azt, akinek több volt.
„Bár Rodger 2014‐es mé‐

szárlása idején már részben
fellelhetőek voltak a neten az
incel szubkultúra viszonyítási
pontjait és szimbolikáját meg‐
határozó mémek, a teljes mi‐
tológia csak az utóbbi években
alakult ki. Az incelek saját ma‐
gukra ómegaként vagy bétaként
hivatkoznak: az ómegák sosem
jutnak szexhez, mert bénák és
csúnyák, a béták néha szexel‐
nek, de őket az alfák dominálják,
tehát simán le tudják nyúlni a

csajaikat, ha akarják, és a béták
úgyis legfeljebb csak férjnek
jók.”

Ezek a kölykök egyáltalán
nem tradicionalisták. Nem
akarnak ezek se családot,
se nemzetet építeni. Nekik
nem normalitás kell, pusz‐
tán a focistára irigyek. Mint
a proli. Annak segély kell,
ezeknek itt meg ingyenszex.
A szex újraelosztása.

A proli sem tanul, meg
nem kezd vállalkozásba,
vagy nyomorog évekig, mint

meg nem értett festő. Ad‐
janak segélyt! Itt meg adja‐
nak „nőt”. Szürreális.

Nos, egy alfa sosem
mondja magára, hogy ő alfa.
Nem tudja, hogy ő az. Csak
teszi a dolgát. Ahogy a nem
homokos ember se mondja

magára, hogy ő hetero.
Csakis reménykedhetünk,

hogy a sportversenyek vesztesei
nem kezdenek majd mészár‐
lásokba, mert az első helyezé‐
seket mindig az erősebbek és
ügyesebbek nyerik el.

Pozsonyi Ádám

Alfa és ómega
Április végén a negyedik olyan tömeg gyilkosság történt – négy éven belül – az
USA-ban, melynek az elkövetője egy saját szüzességét elviselni képtelen, nőgyűlölő
fiatal férfi. Az elkövetők átlag srácok. Középosztálybeliek. Kutya bajuk. Egészsé-
gesek. Teljesen mértékben indokolatlan az egész. Csak volt egy mániájuk. Ter-
mészetesen ideológiai. Mint az oltásellenesek, a vegánok, meg a többi barom.
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1. Szerződő hatóság
Marosvásárhely megyei jogú

város, Győzelem tér 3. szám, e-
mail: urbanism@tirgumures.ro

2. Partnerek
Romániai Építész Kamara Maros

megyei szervezete, Romániai Épí‐
tészek Szövetsége Maros megyei
szervezete

3. A projekt leírása: 
A Győzelem tér – Rózsák tere –

Petőfi Sándor tér – Bernády György
tér – Vár sétány által körülhatárolt
városrész a település egyik legsű‐
rűbb közlekedési folyosója, a közúti
forgalom és az alternatív közlekedési
lehetőségek szempontjából egya‐
ránt, hiszen a város jelenlegi arcu‐
latát meghatározó történelmi utak
metszéspontjában helyezkedik el.
A település régi magjának részeként
a tanulmány számára javasolt tér
mély történelmi, kulturális, építé‐
szeti‐urbanisztikai töltettel rendel‐
kezik. Ez a történelmi töltet jelenti
az építészeti alapot a többrétű te‐
vékenységhez: közigazgatási, pénz‐
ügyi‐banki, szórakozási és kikap‐
csolódási, kereskedelmi, oktatási,
lakhatási, kulturális, turisztikai, tár‐
sadalmi stb.

Az említett városi térre vonatkozó
tervpályázat és alapos tanulmány
elkészítését az urbanisztikai‐tájépí‐
tészeti rendezés szempontjából (a
közterületen használt anyagok és
városi bútorok, zöldövezetek, köz‐
világítás stb.) egységes arculat lét‐
rehozásának szükségessége indo‐
kolja, az Európai Unió legújabb for‐
galomszervezési előírásaival össz‐
hangban (elsőbbség az alternatív‐
és a tömegközlekedés számára), va‐
lamint az építészeti‐urbanisztikai
műemlékek és épületegyüttesek ér‐
tékesítésének szándéka (jelenleg a
magas növényzet, a szegélymenti
parkolók, az elégtelen környezeti,
építészeti megvilágítás stb. befo‐
lyásolja).

A tervpályázat célja megoldáso‐
kat, ötleteket találni a tanulmányo‐
zott térség értékesítésére, a jelenlegi
közösségi igényeknek megfelelően:
a vizsgált terület multifunkcionális
jellegéből adódó konfliktusok meg‐
oldása, a térség építészeti‐urbanisz‐
tikai műemlékeinek és épületegyüt‐
teseinek értékesítése, a térség tu‐
risztikai vonzerejének növelése, táj‐
képjavítás, a térség társadalmi össze‐
jöveteleinek helyet biztosító terek
minőségének növelése, a közlekedés
átszervezése a motorizált forgalom
és a szennyezés csökkentése, vala‐
mint az alternatív‐ és a tömegköz‐
lekedési eszközök használatának
növelése érdekében, a lakosság élet‐
színvonalának növelése, a fogya‐
tékkal élő személyek mozgásának
megkönnyítése – amelyek a város‐
tervezési dokumentáció vagy mű‐
szaki projektek alapját fogják ké‐
pezni, amelyek közül megemlítjük
a védett beépített területre vonat‐

kozó Térségi Városrendezési Tervet,
a Marosvásárhely központi részének
átalakítása projektet.

A jelentkezők a következő fontos
vonatkozásokra tesznek javaslatot
a haszonélvező számára:

• Az építészeti‐urbanisztikai
műemlékek és épületegyüttesek,
minden vizsgált tér saját identitá‐
sának értékesítése 

• A létező vagy javasolt, esz‐
tétikai, történelmi jelentőségű nyil‐
vános műemlékek integrálása (lé‐
tező és jóváhagyott szobrok, a vi‐
rágóra stb.); az autó‐ és gyalogos‐
bejáratok integrálása a Rózsák terére
javasolt földalatti parkoló kivitele‐
zésekor 

• A köztér, a városi bútorzat, a
közétkeztetési rendeltetésű teraszok,
a bódék, a turisztikai táblák, a dísz‐
kivilágítás, a homlokzatok színvi‐
lágának és a közlekedési útvonalak
egységes kezelése;

• A védett beépített terület vagy
a város bizonyos szimbolikus ele‐
meinek létrehozása, kiemelése (ezek
lehetnek: nyilvános találkozók szá‐
mára berendezett tér, buszmegállók
tervezése, városi bútorzat tervezése,
bódék tervezése, kereskedelmi te‐
raszok tervezése, turisztikai jelzőt‐
áblák tervezése, kerékpárállványok
tervezése, vagy bármely más, po‐
tenciális szimbólumértékű köztéri
elem);

• A közlekedés és a parkolók át‐
szervezése a város központi részén,
annak érdekében, hogy összeegyez‐
tessék, teljesen vagy részlegesen
megszűntessék a motorizált közle‐
kedést a Rózsák terén és a környé‐
ken; a térség áruellátási forgalmának
integrálása;

• A közterek területi és ásványi
átalakítása – az alternatív (beleértve
a fogyatékkal élő személyeknek is)
és a motorizált közlekedés számára
fenntartott folyosók, a tömegköz‐
lekedés (beleértve a tömegközle‐
kedési megállóhelyeket is), a köz‐
terek és a zöldövezetek;

• A tömegközlekedési megálló‐
helyek integrálása a gyalogosköz‐
lekedés számára fenntartott térbe;
a tömegközlekedési megállóhelyek
elhelyezkedésének elemzése és új
helyszínek azonosítása, amennyiben
ez indokolt;

• A környezetszennyezés csökkentése
és a közterületnek az éghajlatváltozáshoz
való igazítása;

• Egyéb vonatkozások, a pályázó, pályázó
csapat szabad belátása szerint

A versenypályázat ösztönzi a kre‐
ativitást, a megoldásjavaslatok mű‐
szaki minőségét, ezek megalapo‐
zottságát és fenntarthatóságát, mint
a projektek elbírálásának alapfel‐
tételeit.

4. A pályázat típusa: országos és
nemzetközi szinten nyílt tervpályá‐
zat, díjak megítélésével

5. A pályázat hivatalos indítása:
2018.06.18.

A pályázatok benyújtásának
határideje: 2018.08.27.

6. A jelentkezők: 
• Egyének vagy csapatok le‐

hetnek
• Az egyének építészek vagy

várostervezők lehetnek
• A csapatok tagjai között leg‐

alább egy várostervező vagy épí‐
tész kell legyen, de javasoljuk a
következőket is: tájépítész, ter‐
vező, képzőművész, közlekedési
mérnök, szociológus, történész,
mérnök vagy olyan képzettséggel
rendelkező belföldiek vagy kül‐
földiek, amelyet a jelentkezők re‐
levánsnak ítélnek meg a javaslat
kidolgozása szempontjából.

7. A pályázatok elbírálásának
kritériumai:

• A javaslatok kreativitása, ere‐
detisége és tájépítészeti, építé‐
szeti, művészi minősége

• A javaslatok életképessége,
ésszerűsége és fenntarthatósága

• A téma célkitűzéseinek telje‐
sítése

Az elbíráló bizottság (zsűri) a
fent említetteken kívül szabadon
más szempontokat is figyelembe
vehet az elbíráláskor, és lemond‐
hat a fentiekben felsorolt egy
vagy több kritériumról, ha úgy
ítéli meg, hogy a javaslatoknak
más, a témához relevánsan kap‐
csolódó tulajdonságai is vannak,
mint a fent említettek.

8. Az elbíráló bizottság: az épí‐
tészet, a várostervezés, a képző‐
művészet és a városi mobilitás
szakmai szervezeteit képviselő
szakemberek, a helyi és a központi
hatóság képviselői. 

9. A megvalósíthatósági tanul‐
mány és a végrehajtási projekt
szerződéskötése:

A pályázat elbíráló bizottságá‐
nak döntése kötelező érvényű a
Szervezőre nézve, a pályázaton
benyújtott projektek kiválasztá‐
sának betartása és a díjazásra ja‐
vasolt megoldások tekintetében.
A Szervező a pályázat díjazottjai
közül bármelyiket kiválaszthatja,
hogy a későbbiekben tervezési
szerződést kössön, az elbíráló bi‐
zottság javaslatainak megfelelően,
általános vagy egy vagy több rész‐

leges megoldás érdekében. Az
Előterjesztő szerződést köthet a
pályázat egyik díjazottjával, vagy
a pályázat két vagy több győztese
által alkotott csapattal, és esetleg
egy vagy több csapattal részleges
megoldások érdekében.

10. A nyeremények száma és
összege:

I.DÍJ: 20.000 EURÓ
II.DÍJ: 10.000 EURÓ
III.DÍJ: 5.000 EURÓ
A fenti díjak mellett legfennebb

3 dicséret (elismerés) is kioszt‐
ható a kiemelt fontosságú terü‐
letekre vonatkozó kiváló minő‐
ségű részleges megoldásokra,
egyenként 1000 euró értékben.
A részleges megoldás lehet, pél‐
dául, egy szimbólumpotenciállal
rendelkezőnek vélt elem designja,
egy kivitelezhető megoldás a for‐
galom átszervezésére, az autó‐
és gyalogosbejáratok integrálása
a Rózsák terére javasolt földalatti
parkoló esetében, a közterek te‐
rületi és ásványi átalakítása – az
alternatív (beleértve a fogyatékkal
élő személyeknek is) és a moto‐
rizált közlekedés számára fenn‐
tartott folyosók, a tömegközleke‐
dés (beleértve a tömegközlekedési
megállóhelyeket is), a közterek
és a zöldövezetek stb.

A zsűri fenntartja magának a
jogot, hogy bizonyos díjakat ne
osszon ki, ha ezt indokoltnak ítéli
meg, a benyújtott művek értékétől
(minőségétől) függően.

11. Egyéb információk:
A pályázati dokumentáció, be‐

leértve a pályázat tematikáját, a
pályázat szabályzatát és a meg‐
oldások alátámasztására a Szer‐
vező által rendelkezésre bocsátott
dokumentumokat, megtalálható
Marosvásárhely megyei jogú város
www.tirgumures.ro honlapján, és
a SEAP‐on (elektronikus közbe‐
szerzési rendszer), a versenypá‐
lyázat hivatalos elindítását köve‐
tően.

HIRDETÉS
Com.nr. 189
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Amennyi az eper az idén, úgy inkább csak cukrot teszek el!

Napjaink Romániája job‐
bára csak a melldöngető
nacionalizmussal dicseked‐
het, a városokat trikolórba
öltöztető zászlóerdőkkel,
amelyek azonban nem ké‐
pesek elfedni a könyörtelen
valóságot. A szegények és
a gazdagok közötti szakadék
nő, az ország történelmi ré‐
gióit nem köti össze autó‐
pálya, 16 ezer romániai or‐
vos dolgozik külföldön. Leg‐
kevesebb két hétbe telik
egy cégbejegyzés, míg pél‐
dául Észtországban ugyanez
18 percet vesz igénybe.

Egyre nagyobb a munka‐
erőhiány, folyamatos az el‐
vándorlás. A következő har‐
minc év során 17 millióra
csökkenhet a lakosság, az
aktív munkaerő száma pe‐
dig négymillióra. Miközben
Magyarországon a harma‐
dik egymás utáni, komoly
bizalmi tőkével rendelkező
Orbán‐kormány kezdte el
munkáját, addig Romániá‐
ban másfél év alatt két kor‐
mány bukott meg, és a har‐
madik próbálja meg elke‐

rülni az előre hozott válasz‐
tásokat.

Szóval ilyen kontextusban
és közhangulatban hazahív‐
ni a kiegyensúlyozott nyu‐
gat‐európai életszínvonalat
élvező kivándoroltakat, felér
egy rossz viccel. Ezért a ta‐
nár úr is inkább hazabeszélt.
Nem a négymillió kitántor‐
gót szólította meg, hanem
a kormány felelősségét fir‐
tatta, mondván: a román
hatóságok feladata vissza‐
szerezni a külföldön élő
honfitársak bizalmát, lehe‐
tővé téve hazatérésüket. A
kilencvenes évek elején kez‐
dődött kivándorlás két fő
célpontja Olaszország és
Spanyolország volt.

Az akkori külhoni mun‐
kavállalók a keresetükből
felépítették a romániai lak‐
helyükön a házat, talán lak‐
tak is benne egy rövid ideig,
majd a munkanélküliség
elől visszatértek külföldre.
Gyermekeik már ott szület‐
tek, akiknek az anyaország
már egy idegen és főleg sze‐
gény, nem túl rokonszenves

hely. Ahová már nem akar‐
nak hazajönni.

Az elvándorlás mostan‐
ság is tart. Ma már a jól fi‐
zető romániai cégek is ne‐
hezen találnak szakembe‐
reket. A jó szakmunkások
Nyugatra mentek a 600‐
700 eurós romániai fizeté‐
sük többszöröséért, a szak‐
oktatás elsorvadt. Nemcsak
informatikusokból és mér‐
nökökből van krónikus ¬hi‐
ány, hanem az alacsony
szakképzettséget igénylő ál‐
lásokra is egyre nehezebben
találnak munkavállalót.

Így aztán a mezőgazda‐
ságban dolgozó nepáliakról
(számuk már ötezerre rúg
Romániában) és a hajóépí‐
tésben alkalmazott vietna‐
miakról szólnak a hírek. De

Arad megyében például már
magyarországiakat is alkal‐
maztak egy autókábeleket
gyártó cégnél, igaz, csak két
és fél hónapos idénymun‐
kában és csak hatvan főt.

Különösen fájdalmas az
erdélyi magyarokat érintő
kivándorlás, amely szórvá‐
nyosodáshoz vezet, hiszen
a kisebbségnek eleve nin‐
csenek meg azok az erőtar‐
talékai, mint a többségnek.
A három székely megye, de
különösen Kovászna és Har‐
gita gazdasági fejletlensége
az országos átlaghoz képest
szembetűnő.

Különösen a szórványban
élő magyaroknak lenne
nagy segítség egy olyan, me‐
gyei szintű magyar munka‐
vállalói adattár, amely va‐

lamely érdekvédelmi szer‐
vezet vagy párt kezelésében
összegyűjtené és kiközve‐
títené a szabad munkale‐
hetőségeket, hogy a diplo‐
más és képzetlen munka‐
vállalók útja a sokadik és
végső kétségbeesésükben
ne az országhatárokon túlra
vezessen.

Mert hogy mostanság is
sokat emlegetik kampány‐
ban a szülőföldön maradás
és boldogulás igazságát és
fontosságát, de ehhez a sza‐
vakon túl többre van szük‐
ség. Egy olyan központi vé‐
dőhálóra, amely konkrét és
használható információval
segíti az álláskereső erdélyi
magyarokat egy‐egy me‐
gyeközpontban.

Fábián Tibor

Román hazahívó üzenet
Valami ködös, cseppet sem egyértelmű, még csak
nem is az érintetteket megszólító hazahívó szózattal
rukkolt elő a román államfő a külhoni románok nap-
ján, május utolsó vasárnapján. Úgy tűnik, Klaus Jo-
hannis is érezte a helyzet fonákságát.
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Bögözi Attila (az MSÚSZ
határon túli koordinátora),
Szucher Ervin (TVR maros‐
vásárhelyi stúdiója és Kró‐
nika), Kádár Zoltán (Ma‐
rosvásárhelyi Rádió), Farc‐
zádi Attila (Rádió GaGa és
Mediatica), Czimbalmos Fe‐
renc (Központ), Gáspár Sán‐
dor (MÚRE alelnöke) és
Enyedi Csaba (Agapé‐diák‐
lap), valamint a csíkszeredai
Szép Zoltán (Marosvásár‐
helyi Rádió) és Aczél Péter
László (az egykori Új Sport
alapítója, főszerkesztője, je‐

lenleg szabadúszó újságíró),
ugyanakkor a sepsiszent‐
györgyi Csinta Samu (újsá‐
gíró, író, a Sepsi OSK igaz‐
gatója) és Miska Brigitta
(Háromszék) Magyarország
legmeghatározóbb sportúj‐
ságíróival együtt tanácskoz‐
tak két napon keresztül a
szövetség  kongresszusán. 

Szöllősi György 
köszöntötte a külhoni
sportújságírókat

A kongresszuson jelen‐
lévők elsőként a kínai kó‐

rusolimpián aranyérmes, az
idén 20 éves kecskeméti
Aurin Leánykar koncertjét
hallgathatták meg. Ezt kö‐
vetően a szövetség elnöke,
Szöllősi György köszönte
meg a kecskemétieknek a
vendéglátást, és üdvözölte
a határon túlról, Erdélyből,
Délvidékről és Kárpátaljáról
érkező magyar kollégákat,
valamint  Predrag Milinko‐
vicsot, a Nemzetközi Sport‐
újságíró Szövetség európai
főtitkárát (AIPS Europe), a
szerb szövetség elnökét, az
osztrák sportújságírók kép‐
viseletében Josef Langer fő‐
titkárt, a nemzetközi szö‐
vetség végrehajtó bizottsá‐
gának a tagját, Jerzy Jakobs‐
chét Lengyelországból.

Szöllősi azt is megemlí‐
tette, hogy a marosvásár‐
helyi Kádár Zoltán és a csík‐
szeredai Szép Zoltán a 2016.
évi nyári paraolimpiai játé‐
kokról, Rióból és a 2018.
évi téli olimpiai játékokról,
Phjongcshangból tudósítot‐
ták a Marosvásárhelyi Rá‐
diót, így sporttörténelmet
írtak, hiszen először köz‐
vetített élőben két, az anya‐
országon kívüli magyar
sportújságíró paraolimpiá‐
ról és téli olimpiáról, ahová
a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) támogatásával jutot‐
tak ki. 

A Magyar Sportújságíró
Szövetség ezúttal három új,
határon túli, azaz kárpátaljai
taggal bővült: miután ko‐
rábban öt kárpátaljai – Dun‐
da György, Nigriny Szabolcs,
Kőszeghy Elemér, Szabó
Sándor és Zunko Barnabás
fotóriporter – magyar sport‐
újságíró jutott MSÚSZ‐iga‐
zolványhoz, ezúttal Iváncsik
Attila, a regionális rádió és
televízió csatorna magyar
adásainak főszerkesztője és
Jakab Lajos, a Kárpátinfo
hetilap sportrovatának szer‐
kesztője a helyszínen, Hor‐
váth Sándor utólag kapta

meg igazolványát, így Szöl‐
lősi György, az MSÚSZ el‐
nöke és dr. Csisztu Zsuzsa,
a szövetség alelnöke ünne‐
pélyes keretek közt átadta
az új külhoni tagoknak a
sajtóigazolványokat. 

Előtte pedig Genzwein
Ferenc, a TE kancellárja és
Szöllősi György aláírta a
szerződést arról, hogy au‐
gusztustól a Testnevelési
Egyetemen lesz az MSÚSZ
székhelye. 

Díszbeszédek, méltatá-
sok, tájékoztatások

A városházán tartott köszön‐
tőn Szemereyné Pataki Klaudia,
Kodály Zoltán szűlővárosának
polgármestere többek közt
hangsúlyozta, hogy a város so‐
kat tesz a sportéletért, és a be‐
folyt adóbevételek 25 százalékát
fordítja annak támogatására.

Szabó Tünde sportért fe‐
lelős államtitkár köszöntő‐
jében megemlítette a sport‐
újságírókkal való szoros
együttműködés fontosságát,
majd hozzáfűzte, bízik ben‐
ne, hogy munkájukat ezen‐
túl is magas szinten fogják
végezni, ugyanakkor szak‐
szerű, de egyben közérthető
tudósításokat készítenek. 

Dr. Csisztu Zsuzsa, egy‐
kori Európa Kupa‐győztes
tornász, televíziós műsor‐
vezető, a szövetség első al‐
elnöke a szakma igazi szép‐
ségéről mesélt, aztán
ugyanő – aki a Nemzetközi
Sportújságíró Szövetség
(AIPS) végrehajtó bizottsá‐
gának tagja – a nemzetközi
szövetség május elején
Brüsszelben tartott kong‐
resszusáról informálta a tag‐
ságot. Végül Csisztu az AIPS
új médiadíjáról beszélt,
amelyre bárki anyanyelvén
pályázhat, legfeljebb két
anyaggal.

Kulcsár Krisztián, a Ma‐
gyar Olimpiai Bizottság
(MOB) elnöke méltatta a
sportújságírókat – akik a

magyar sport jó hírét viszik
keresztül‐kasul Magyaror‐
szágon és a nagyvilágban –
, majd gratulált a szövetség
elnökének, Szöllősi György‐
nek és az alelnöknek, dr.
Csisztu Zsuzsának ahhoz,
hogy beválasztották őket a
nemzetközi szervezetek, az
AIPS és az AIPS Europe ve‐
zetőségébe.

Rekordszámú részvétel
a rendezvényen

A fórumon még szó esett
az október 20. és 28. között
a Papp László Budapest
Sportarénában sorra kerülő
budapesti birkózó világbaj‐
nokságról is, amelyről a
vébé sajtófönöke, Iglói‐Nagy
István számolt be. Komá‐
romi András, a kesport.hu
alapító‐szerkesztője a nép‐
szerű kecskeméti sporthon‐
lapról tájékoztatta a részt‐
vevőket. 

A program az MSÚSZ évi
rendes közgyűlésével foly‐
tatódott, amelyen a szövet‐
ség rekordszámú, 137 sza‐
vazatra jogosult tagja volt
jelen. 

A rendezvény végén kö‐
vetkezett az éves szakmai
kitüntetések átadása, így
életműdíjat, Feleki László‐
díjat, Gyulai István‐díjat,
Németh Gyula‐díjat és ní‐
vódíjat vehettek át a sport‐
újsígírók.

Az esemény zárásaként
a résztvevők autóbuszokkal
a felsőlajosi Új Tanyacsár‐
dába utaztak, ott kapta meg
a Gyulai‐díjat a kilencvenes
évek elejétől kerekesszékbe
kényszerülő Balogh Zoltán,
a Presztízs Sport főszer‐
kesztője. Az ínycsiklandó
vacsora után kötetlen be‐
szélgetésekkel fejeződött be
az első nap programja. 

2019‐ben a rendezvény
házigazdája Budapest lesz. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Május 28-án és 29-én a kecskeméti Városháza dísz-
termében tartotta kétnapos kongresszusát a Magyar
Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ), amely rendez-
vényen hét vásárhelyi, két csíkszeredai és két sepsi-
szentgyörgyi sportújságíró is képviseltette magát. 

Gokartverseny, kosárlabdadobó-
verseny és Hoffer-kupa

A második nap reggel a sportújságírók három
irányba indultak el, ugyanis három helyen is kipró-
bálhatták sporttudásukat. A gokartversenyt a Briz-
doKart Gokart Stadionban rendezték, a kosárlabda-
dobó-versenynek a Mercedes-Benz Sport Akadémia
adott otthont, míg a labdarúgást kedvelők a Széktói
Stadionban döntötték el, melyik együttes nyeri ebben
az évben a Hoffer-kupa kispályás tornát.

A gokart megmérettetésen az időmérő után 10
körös versenyen indultak a résztvevők, majd szoros
versenyben az első helyen a marosvásárhelyi illetőségű,
de évek óta Budapesten élő Sus Róbert (FourFourTwo)
végzett Szabó Sándor (Kárpáti Igaz Szó) és Pajor
István (Hetek) előtt. 

A kosárlabdadobó-versenyen Szabó Máté (Sport
TV) diadalmaskodott, a második Gy. Szabó Csilla
(Utanpotlassport.hu), míg a harmadik Tarcsi Géza
(Civil Rádió) lett.

A kispályás tornán a Nemzeti Sport csapata dia-
dalmaskodott, megelőzve a Nemzeti Sport Online ala-
kulatát, a harmadik helyen viszont a házigazda Kecs-
kemét végzett. Kárpátalja létszámhiány miatt külön
együttessel nem képviseltette magát a hat csapatos
rendezvényen, így Dunda György és Jakab Lajos légi-
ósként kiegészítette az erdélyi kollégák együttesét,
akiknek a helyszínen szurkolt a vásárhelyi illetőségű,
de évek óta a Pest megyei Kocséron élő Ráduly András,
aki hajdanán a Viitorul Prodcomplex megyei csapa-
tában futballozott.

A Hoffer-kupa kispályás labdarúgótornán a hat
együttes két hármas csoportban körmérkőzéses for-
mában döntötték el a sorrendet, majd az azonos
helyen végzettek játszottak egymással. 

Eredmények
A-csoport: Nemzeti Sport-Kecskemét 5-2, Kecske-

mét-Kelet-Magyarország 8-5, Nemzeti Sport-Kecskemét
8-1. Végeredmény: 1. Nemzeti Sport, 2. Kecskemét. 3.
Kelet-Magyarország. 

B-csoport: Magyarországi Újságíró-válogatott-Erdélyi–
Kárpátaljai-válogatott 4-1, Nemzeti Sport Online-Magyar-
országi Újságíró-válogatott 3-1, Nemzeti Sport Online-Er-
délyi–Kárpátaljai-válogatott 8-1. Végeredmény: 1. Nemzeti
Sport Online, 2. Magyarországi Újságíró-válogatott, 3. Er-
délyi–Kárpátaljai-válogatott.

Az 5. helyért (csak heteseket rúgtak): Kelet-Ma-
gyarország-Erdélyi–Kárpátaljai-válogatott 2-1.

A 3. helyért: Kecskemét-Magyarországi Újságíró-
válogatott 5-2

Döntő: Nemzeti Sport-Nemzeti Sport Online 1-1
(hetesekkel: 3-2).

Gólkirály: Murányi Domonkos (7 góllal)
Legjobb kapus: Rácz Benedek Balázs (Nemzeti

Sport Online)
Legjobb játékos: Marsa Levente (Kecskemét)

Vásárhelyi újságírók a Magyar Sportújságírók
Szövetségének kongresszusán
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