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Sport

A marosvásárhelyi Fekete Péter-
nek (is) köszönhetően terjedt el
az egykerekűzés városunkban
Ha azt mondom, hogy ennek a szerény, de sportban is
tehetséges bolyais srácnak nincs meg minden kereke,
nem túlzok, hiszen már lassan 7 éve egykerekű „bringával”
közlekedik, ugrál, egyéni trükköket mutat be, a járókelők
nem kis csodálkozására. Azóta városunkban már elterjedt
lett az uniciklizés, egyre több fiatal monociklizik.

Társadalom

Vásárhelyi férfi hódítaná 
meg Lappföldet

Grávuly Vilmos Szilárd, 27 éves vásárhelyi férfi kutya-
szánhúzó versenyen szeretne részt venni a Skandi-
náv-félszigeten fekvő Lappföldön. Ahhoz, hogy a fiatal
férfi kijusson a megmérettetésre, a Facebook közösségi
oldalon kell szavazatokat összegyűjtenie a december
10-i határidőig. Ha kezdeményezése sikerrel jár, ő
képviselheti Romániát a 300 kilométeres versenyen.

>>> 6. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Hadd gyűjtsék az aláírásokat! 

Most éppen az Európai Humanista Föderáció
névre hallgató belga civil kezdeményezés akar
annyi aláírást összegyűjteni, amellyel Magyar-
ország demokratikus úton hatalomhoz juttatott
miniszterelnökét megleckéztethetnék. Hát
hadd gyűjtsék az aláírásokat, hadd kínlódjanak,
hadd szenvedjenek! Ma már nemcsak a jobb-
oldaliak, hanem az ellentábor tagjai is (például
az MSZP-s Hiller István) Orbán pártjára, illetve
a korábban vitatott döntéseinek a védelmére
kelnek. Ma már szinte mindegyik európai állam
elkezdte, vagy éppen fontolgatja a kerítés épí-
tését, valamint a határátlépés szigorú ellenőr-
zését. Úgy, ahogyan azt a magyar kormány már
jóval korábban bevezette. Igaz ugyan, hogy el
kellett telnie több hónapnak, és át kellett vo-
nulnia Európán a milliós bevándorlótömegnek,
ki kellett robbannia számtalan társadalmi és
gazdasági konfliktusnak, sőt, be kellett követ-
keznie a sajnálatos párizsi terrorsorozatnak,
hogy elgondolkozzanak az érdekelt politikai
vezetők azon, hogy mit is akarnak Európával
és mit akarnak a schengeni övezettel.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét 

Kelemen megálljt mondott
az összefogásra             

Nincs szükség választási lecsóra – jelentette ki az
RMDSZ elnöke az elmúlt hét derekán, jelezve, hogy
elmarad a magyar összefogás Marosvásárhelyen.
Mindezt annak ellenére, hogy sokáig úgy tűnt –
legalábbis a helyi pártvezetők nyilatkozataiból ez
volt leszűrhető –, hogy bennük megvan a hajlan-
dóság a közös, azaz többpárti önkormányzati kép-
viselői jelöltlista indítására is. Bár az igazság ked-
véért azért tegyük hozzá, az RMDSZ helyi illetékesei
azt is jelezték, hogy a végső döntés nem az ő ke-
zükben van, a kezdeményezést a felső vezetésnek
is jóvá kell hagynia. Nos, Kelemen Hunor említett
kijelentése lehorgasztotta a reményeket, világossá
tette: az RMDSZ nem híve az összefogásnak. 

> 4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Jó alkalom a rendőrállam számára a Colectivben történt tűzeset Pataky szerint. Az énekes úgy gon-
dolja, hogy terrortámadás bárhol történhet, mert azt érdekek generálják. Nem kevésbé kritikus a
tehetségkutatókkal szemben sem az Edda frontembere, szerinte az ott fellépők nem művészek,
hanem vendéglátósok. Az előadóművésszel a Vásárhelyre meghirdetett, ám mégis jövő év májusára
halasztott koncertje apropóján beszélgettünk.

>>> 4. oldalPataky Attila: 

Szigorít a rendőrállam!



A Hamupipőke 
a Nemzetiben

A Hamupipőke című, Bene-
dek Elek tündérmeséje nyomán
készült táncjátékra várják a
Nemzeti Színház közönségét
december 4-én, pénteken dél-
előtt 10 és déli 12 órától. Ren-
dező-koreográfus: Ivácson
László, dramaturg: Fazakas Mi-
hály, zene: Fazakas Levente és
a Heveder zenekar.

Kortyondi király

Az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban december 3-án, csü-
törtökön délelőtt 9.30-tól és 11
órától a Kortyondi király című
mesejáték látható.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

December 3-án, csütörtökön
este 7 órától rendkívüli szimfo-
nikus hangversenyre várják a
zenebarátokat a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Paul
Mann angliai karmester, hege-
dűn játszik Artur Kaganovskiy
egyesült államokbeli művész.
Műsoron: Enescu, Csajkovszkij,

Dvorak művei. A koncertre a 9-
es számú bérletek érvényesek.

Borkóstoló és előadás

A Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság Marosvásárhelyi
Szervezete (RMKT-MS) Borkós-
tolóval egybekötött előadást
szervez december 4-én (pén-
tek), 18 órától a Perla Hotel Ven-
déglőjében (Dózsa György út
155). Az előadás címe: Európai
uniós pályázatok lehívása - pá-
lyázati lehetőség városi mikro-
vállalkozásoknak

Vásári játékok 
a Levél utcai stúdióban

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem december 5- én, szom-
baton 19 órától a Levél utcai
Stúdió 2-ben bemutatja Vásári
játékok című előadását. Ren-
dező: Kozsik Novák Ildikó. Jegy-

foglalás a 0736-350-686-os 
telefonszámon vagy a 
jegy@studioszinhaz.ro e-mail cí-
men.

Soó Emma kiállítása

Soó Emma festményeiből
nyílt kiállítás a prefektúrán. A
tárlat december 20-ig látogat-
ható.

Virágszirmok üzenete

Marton Erzsébet alkotásai-
ból nyílt préseltvirág-képkiállí-
tás a marosvásárhelyi Deus Pro-
videbit Tanulmányi Ház
előcsarnokában. A Virágszirmok
üzenete című tárlat mindennap
megtekinthető.

Balogh Dénes-emlékest

Balogh Dénesre emlékeznek
december 6-án, vasárnap 18

órától a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében. Műsor-
vezető: Kacsó Ildikó, közremű-
ködnek: Szász Károly és Gyepesi
László, zenél Koszorús Kálmán
és népi zenekara. Fellépők: De-
meter Ágnes v. m. (Németor-
szág), Boros Emese, Buta Árpád,
Ábrám Tibor, Szekeres Vígh Ág-
nes, Dorina Oprea és Leontina
Pop. Táncosok: Jakab Melinda,
Torma Ildikó, Vásárhelyi Mónika,
Bugnár Zsolt, Szász Péter, Varró
Huba és a Kökényes táncegyüt-
tes tagjai. Koreográfus: Varró
Huba. Jegyek a Kultúrpalota
jegypénztáránál vásárolhatók.

Veress Kálmán fafaragásai

A marosvásárhelyi Gecse ut-
cai Kistemplom gyülekezeti há-
zában állította ki fafaragásait
Veress Kálmán. Az érdeklődők
az alkotásokat december 15-ig
tekinthetik meg.
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Horoszkóp
KOS: Ajánlott figyelnie az eheti kiadásait és nem lesz
gond. Az érzelmi szenzorjai egy kicsit felfokozottabban
reagálnak a környezeti ingerekre az öntől eddig meg-
szokottól. Ebben a periódusban a népszerűsége is foko-
zottan nő a környezetében lévők körében. 
BIKA: Előfordulhat, hogy provokációnak lesz kitéve. Ne
hagyja, hogy bárki is ki tudja hozni a sodrából. Kerülje
ki a méltatlankodókat. Ez a hét nem alkalmas elhamar-
kodott döntésekre.
IKREK: Legyen fokozott körültekintéssel a kockázatokat
igénylő tevékenységeknél. Sokkal jobb lenne, ha a prak-
tikum oldaláról közelítené meg a dolgokat.  A héten ne-
hezebben megy a kommunikáció a környezetében
lévőkkel.
RÁK: Egyes dolgok még váratnak magukra ezen a
héten. Egy kicsit nehézkesen halad az elképzelései meg-
valósításában az eddig megszokottól. Ez ki is hozhatja
a sodrából, ha nem vigyáz. Épp ezért szükséges, hogy
egy kicsit lazábban kezelje a dolgokat. 
OROSZLÁN: Bőséges pénzbevétel lehetőségei tárulkoz-
nak fel különböző forrásokból. Óvakodjon a pazarlásig
terjedő költekezésektől. Amennyiben a társadalomban
aktívan tevékenykedik, elismerésekre számíthat a be-
fektetett erőfeszítéseiért.
SZŰZ: Bárminemű pénzügyeket tanácsos egy pár nap-
pal elhalasztani. Egy olyan személy segítségére számít-
hat, aki szakmailag kellő felkészültséggel bír,
ugyanakkor részletekbe menően biztosítani tudja az ön
ügyének sikeres kimenetelét a közreműködésével és
szakértelmével.
MÉRLEG: Az átvonuló bolygók hatásai ezekben a na-
pokban nem igazán vannak a legjobb hatással a magán -
életére, de ettől függetlenül érdemes az óvatosság
főképp a párkapcsolatot illetően. 
SKORPIÓ: Anyagi helyzete ezen a héten lényeges javu-
lásnak indul. Minden oka meglesz az optimizmusra. Új
szerződések megkötésére, külföldi és belföldi utazá-
sokra, ilyen irányú terveknek nagyon kedvező ez a hét.
NYILAS: Pénzügyekben ezen a héten nem hazárdíroz-
hat, mert túl nagy a veszteség veszélye. Hitelfelvétellel
is legyen nagyon körültekintő. Ingatlan adás-vétel ese-
tén az ár kifizetésének feltételeiben jobb, ha nem köt
kompromisszumot.
BAK: Tele van energiával, tetterővel. A bevált módsze-
reitől ezen a héten nem tanácsos eltérnie. Amennyiben
életberendezkedésében változtatásokat tervez, az át-
vonuló bolygók azt tanácsolják, hogy ne hamarkodja el.
VÍZÖNTŐ: Több irányból is kaphat olyan impulzusokat
a környezetéből, amelyek próbára teszik a türelmét.
Lehet, hogy a baráti társaságból valaki távozni készül. 
HALAK: Ön igazi jó barát. Testvérként szereti a barátait,
akik önt is nagyra becsülik. Erről megbizonyosodhat a
hét során. Családjában egyetértés és szeretet van. Egy
szép közös hétvégi kirándulás igazi nagy öröm lesz
mindannyiuknak.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

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

Kár kihagyni



zasságból egy vegyes. A szülők
megítélése szerint „jó partit kell
kötni”, a többi nem fontos. A mi
programunk azt hirdeti: Magyar
fiúnak, magyar lányt! Keress
magadhoz hasonlót! De ehhez
igen nagy a közösségszervezők
felelőssége, elsősorban az egy-
házaké. Alkalmat kell teremteni
az anyanyelvi kiscsoportok lét-
rejöttéhez. Sajnos a fiatalok ma
az utcán, a szórakozóhelyen,
munkahelyen, interetnikus kör-
nyezetben ismerkednek, ami
nem a legmegfelelőbb környe-
zet a „belső” párválasztáshoz.

– Mit tehetnek az intézmé-
nyek a szórványosodás ellen? 

– Két évtizede hangozta-
tom, hogy ha akarat lenne
hozzá, a Mezőséget mint szór-
ványokat Marosvásárhelyről és
Kolozsvárról kiindulva igen si-
keresen meg lehetett volna erő-
síteni. 50–50 kilométer
lefedése jutott volna egy-egy
városnak, az itt élő ezernél több
értelmiségnek. Ez lett volna a
pedagógusok, a lelkészek, az
egyetemisták feladata. Nem
értem, miért nem történt ez
meg erőteljesebben, ez a test-
véri kéznyújtás és cselekvés. 

„A művelődési életet ki
kell szállítani a falvakba!”

– Hogy mit lehetne tenni?
Elsősorban az anyanyelvet, az
igehirdetéssel a bibliai szót és
ennek közösségi élményét, a
művelődési életet ki kell szállí-
tani a falvakba! A tanítók, taná-
rok, lelkészek hétvégeken
megszervezhetnék a közösségi
életet, ösztönzők lehetnének a
délutáni, hétvégi oktatásban. A
vásárhelyi színház, a színjátszó-
csoportok 1989 előtt még

rendszeresen kijártak szór-
ványvidékre, a legkiseb-
bekre gondolok
természetesen, és volt ke-

véske pénzük is hozzá. A
Maros Művészegyüttes fő hi-

vatási területe volt a Mezőség
is. Cseh Judit például végigéne-
kelte a Mezőséget, Széllyes
Sándor végig rigmusolta, az
együttes „megtáncoltatta” a ke-
veseket is, erőt sugárzott, biza-
kodást és reményt. Ma ezt
miért nem lehet? Napjainkban

is az együtteseink, színjátszóink
„törpe-csapatokat” hozhatná-
nak létre, gyülekezeti házak-
ban, templomokban is
előadható frappáns műsorral.
Kíváncsi lennék, mikor volt
utoljára Ölyvesen vagy Uzdi-
szentpéteren, Tusonban vagy
Kissármáson, a madarasi tanyá-
kon magyar jellegű művelődési
„törpe”esemény. 

– Kérem, soroljon fel pozitív
szórványsegítő példákat. 

– Nagy felelőssége van az
önkormányzatoknak, az egy-
háznak is a szórványosodás el-
leni harcban. De hála Istennek,
vannak bőven marosvásárhelyi
és környékbeli pozitív szórvány-
segítő példák. Fel kell sorolnom
néhányat, megérdemlik az érin-
tettek, de elnézést is kérek, ha
sokan kimaradnak. A vásárhelyi
Mezőség-járást 1989 után Kö-
vesdi Kiss Ferenc tanár kezdte,
aki a Mezőség lelkiismereteként
utazott, szervezett, felhívta a fi-
gyelmet mindenre, amit látott.
Fülöp G. Dénesné nagytiszteletű
asszony negyedszázada van je-
len a Mezőségen is, és nem csak
a nagycsaládosok, gyermekek,
a rászorulók segítésében, de
minden szeretetszolgálati misz-
szióban. Egy éve adtunk hálát
Mezőszengyelen annak, hogy a
bergenyeiek, a panitiak áldoza-
tából és néhány vállalkozó tá-
mogatásából megszépült a
Debreczeni László által tervezett
templom. Ugyanez a „csoda”
történt meg Mezőpagocsán is
Mezőtóháton is. Dicséretes a kis-
sármási Molnár házaspár ma-
rosszentkirályi gyermekottho-
nának szórványprogramja is,
Szabó Izolda mezőmadarasi
tiszteletes asszony két évtizedes
közösségépítő szorgoskodása. A
végére hagytam a nagy és össz-
magyar összefogás egyik leg-
szebb példáját, az „Angyalok a
Mezőségen” karácsonyi csomag -
akciót, melyet az Erdélyi Magya-
rokért Egyesület önkéntesei, Bá-
lint László elnök irányításával
szerveznek és amely a Belső-Er-
dély időseit, magányosait kará-
csonyi figyelemmel öleli át, im-
már a negyedik esztendeje.

– Hogyan lehetne megmen-
teni a lelkész nélküli parókiák

Hadd gyűjtsék az
aláírásokat! 

Azt eddig is tudtuk, hogy
Magyarország miniszterelnöke
igencsak kemény diónak bizonyult a Fidesztől több fényévnyi
távolságra eső balliberális pártoknak és érdekköröknek. A kü-
lönféle hírekből és tudósításokból, valamint az említett politikai
irányzathoz tartozó sajtómunkásoktól megtudhattuk, hogy ko-
moly „problémáik” adódtak az erdélyi magyarok által is megvá-
lasztott kétharmados miniszterelnökünkkel. A legélesebb tá-
madások az Európai Unió és a NATO képviselőitől, valamint a
teljesen „jóhiszemű” civil szervezetektől érkeztek. Gazdaságpo-
litikai kérdésekben, még a migránsáradat elindulása előtt, szám-
talan konfliktusa volt a magyar kormánynak az EU-s többséggel
és „Vállveregetős Junckers”-szel. Az utóbbi hónapokban ezeknek
a száma – a kerítésépítésnek és a menekültügynek köszönhetően
– tovább növekedett.

Most éppen az Európai Humanista Föderáció névre hallgató
belga civil kezdeményezés akar annyi aláírást összegyűjteni,
amellyel Magyarország demokratikus úton hatalomhoz juttatott
miniszterelnökét megleckéztethetnék. Hát hadd gyűjtsék az alá-
írásokat, hadd kínlódjanak, hadd szenvedjenek! Ma már nemcsak
a jobboldaliak, hanem az ellentábor tagjai is (például az MSZP-
s Hiller István) Orbán pártjára, illetve a korábban vitatott dönté-
seinek a védelmére kelnek. Ma már szinte mindegyik európai
állam elkezdte, vagy éppen fontolgatja a kerítés építését, valamint
a határátlépés szigorú ellenőrzését. Úgy, ahogyan azt a magyar
kormány már jóval korábban bevezette. Igaz ugyan, hogy el
kellett telnie több hónapnak, és át kellett vonulnia Európán a
milliós bevándorlótömegnek, ki kellett robbannia számtalan
társadalmi és gazdasági konfliktusnak, sőt, be kellett következnie
a sajnálatos párizsi terrorsorozatnak, hogy elgondolkozzanak az
érdekelt politikai vezetők azon, hogy mit is akarnak Európával
és mit akarnak a schengeni övezettel. Talán még mindig nem
eléggé határozottak, még mindig nem hisznek Orbán „prófé-
ciáiban”. Közben pedig forr az európaiak, valamint a kinnreke-
déstől rettegő közel-keletiek elégedetlensége.

Szintén az aláírásgyűjtők ellen szól az a „példaértékű” katonai
összefogás is, amelynek során az újabb világháború kirobban-
tásával fenyegető, az európai támadásokat megszervező, elő-
készítő és véghezvivő ISIS ellen harcba induló orosz bombázót a
NATO-szövetséges törökök egyszerűen lelőtték. Ezáltal pedig
gyakorlatilag a Párizst is megtámadó iszlám erőket védték meg.
Ugyanúgy, mint a menekültáradat esetén. Felmerül a kérdés:
kinek a pártján áll az euroatlanti szövetség? Kinek az érdekeit
nézik az uniós vezetők, a menekültekért aggódó „civilek”? A ví-
zummentesség megadása mellett ezentúl a milliárdok is foly-
hatnak, megállás nélkül az EU-s számlákról a 99,8%-ban iszlám
vallású törököknek. Szép kis megoldás ez a keresztény európaiak
szemszögéből, a határozottan fellépő ISIS-ellenes Putyinnal és
a többségében ortodox-keresztény Oroszországgal szemben.
Ilyen „értelmes” európai döntések hallatán nem csoda, hogy alá-
írásokat gyűjtenek az „aggodalomtól” vezérelt belga szervezet
tagjai a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor ellen.
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Ferencz Zsombor

Vetési László református lelkész, egyházi író, szórványkutató, szociográfus 1953. december 26-án született
Székelyudvarhelyen. 1976-ban végzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. 1990-től szórványügyi
előadó, az egyházkerület Szórványgondozó Szolgálatának vezetője. November végén Vetési László Szór-
ványhelyzet–Szórványfeladatok címmel tartott előadást a várhegyi templomban megszervezett presbi-
ter-szövetségi konferencián. Ez alkalommal kérdeztük azokról a feladatokról, amelyeket a marosvásárhelyi
magyar közösségek kellene felvállaljanak a Mezőségen vagy más közeli helyeken szórványban élő magyar
közösségek identitásának megőrzése érdekében.

– Mennyire van jelen a szór-
ványprobléma Marosvásárhely
környékén?

– Tudjuk, hogy Marosvásár-
hely több arcú etnikai régió ta-
lálkozási és ütközési pontján
fekszik. A Közép-Maros, a Nyá-
rád, a Kis-Küküllő völgye ma-
gyar, a Kelet-Mezőség, a Székely
Mezőséget leszámítva részben
magyar és erősen szórvány. A
Maros völgye Ludasig átmeneti
nyelvi régió és erőteljes szór-
vány. Ott, ahol tömbben él
együtt a magyarság, nincs nagy
veszély, de érdekes módon ott,
ahol már nagyon elfogyott, ott
„már” nem jelent „veszélyt” a
többség számára. A harc a kie-
gyensúlyozottabb vidékeken fo-
lyik, mint például Marosvásár-
hely, Szászrégen vagy
Marosludas. Vásárhely az egész
erdélyi magyarság küzdelmei-
nek kiemelt frontvárosa lett. Jól
látszik ez olyan jelképek meg-
törésében, rombolásban, mint
például a kétnyelvűség kiegyen-
súlyozottsága, a „felirat-háború”.
Egyfelől a városon belül, más-
felől a magyar jellegű falu-gyű-
rűben: Jedden, Szentkirályon,
Szentannán, Koronkán folyik a
térfoglalási verseny. De Maros-
vásárhelynek mindig kül-
detése is volt, és ma fe-
lelőssége van a térség
magyarsága és magyar
szórványainak irá-
nyába is! Azt azonban
meg kell érteni, hogy
minden etnikai

sérülésre, fájdalomra a máso-
kon, a környékbeli mélyszórvá-
nyokon való segítés öröme és
sikerélménye a gyógyír.

Vigyáznunk kell 
anyanyelvünk 
tisztaságára!

– Mit tehetnek a belső szór-
ványosodás ellen az egyének?

– Elsősorban vigyáznunk kell
anyanyelvünk tisztaságára! Ezt
elkezdhetjük már akkor, ha ma-
gyar nyelvű tévéadókat nézünk,
magyar nyelven használjuk te-
lefonunkat, számí tógépünket.
Mert itt kezdődik a szórvány,
amikor a legintimebb eszköztá-
ramat, életvitelemet átadom
egy másik kultúrának. Legtöbb-
ször tiszta kényelemből, una-
lomból. Itt már elindulunk a lej-
tőn! Ugyanilyen fontossága van
annak is, amit úgy szoktunk
megfogalmazni: „minden ma-
gyar gyermek járjon magyar is-
kolába.” Van egy hibás mentali-
tás a magyar szülők körében,
éspedig az, hogy a gyermek job-
ban tud érvényesülni az élet-
ben, ha például román iskolába
jár. Ez tévedés. Szerintem a tér-

vesztés kritikus, az asz-
szimiláció előszo-

bája a hibás
iskolaválasztás.

Egy másik
gond a csa-

ládalapítás. 
Ma Erdély-

ben négy há-

„Marosvásárhelynek felelőssége van!”
A szórványosodás ellenszere

– Beszélgetés Vetési László református szórványlelkésszel, szórványkutatóval –

épületeit?
– Vannak arra is pozitív pél-

dák, hogy egy-egy nagyobb
egyházközség testvérgyüleke-
zetévé fogad egy-egy szórvány-
gyülekezetet, és minden
lehetséges módon támogatja.
Például templomkarbantartás-
ban, gyermekprogramban vagy
karácsonyi csomagok összeállí-
tásban. Üres parókiáink, vissza-
kapott felekezeti iskoláink
épületeibe egy-egy vásárhelyi
nevezetes történelmi iskola if-
júsága, gyülekezeti ificsoport
tanulmányi házat hozhatna
létre, Nagyölyvesen, Oláhdel-
lőn, Feketén, vagy épp Mező-
bándon. Ugyanakkor ifjúsági

találkozók szervezésével, a más
gyülekezetek ilyen jellegű al-
kalmainak látogatásával ismer-
kedési lehetőséget is
teremthetnek a fiatalok részére.
A nagyobb közösségek fiataljai
induljanak szórványba romo-
sodó templomokat, bozótok-
ban elsüllyedő magyar
temetőket, nemesi sírokat kita-
karítani. Így megérezhetik az
együtt segítés katartikus erejét.
Vannak tehát sikeres példák, és
ezeket folytatni, bővíteni kell. A
szórvány és a Mezőség Maros-
szék egészére, de valamennyink
lelkiismeretére van bízva.

Nemes Gyula
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Nincs szükség választási lecsóra –
jelentette ki az RMDSZ elnöke az elmúlt
hét derekán, jelezve, hogy elmarad a
magyar összefogás Marosvásárhelyen.
Mindezt annak ellenére, hogy sokáig
úgy tűnt – legalábbis a helyi pártveze-
tők nyilatkozataiból ez volt leszűrhető
–, hogy bennük megvan a hajlandóság
a közös, azaz többpárti önkormányzati
képviselői jelöltlista indítására is. Bár
az igazság kedvéért azért tegyük hozzá,
az RMDSZ helyi illetékesei azt is jelezték,
hogy a végső döntés nem az ő kezükben

van, a kezdeményezést a felső vezetés-
nek is jóvá kell hagynia. Nos, Kelemen
Hunor említett kijelentése lehorgasz-
totta a reményeket, világossá tette: az
RMDSZ nem híve az összefogásnak. 

Az eset nem meglepő, az előzmé-
nyek ismeretében akár borítékolható is
volt. Tény, hogy az RMDSZ vezetői most
sem érzik szükségét az összefogásnak.
Kényszerét még úgy sem. Sem országos
szinten, sem Marosvásárhelyen. Kele-
men Hunor érvelése szerint a vásárhelyi
előválasztást kizárólag a közös magyar

polgármesterjelölt megválasztása cél-
jából szervezték, szó sem volt közös he-
lyi képviselői jelöltlistáról. Nos, ez eset-

ben igazat kell adnunk Kelemennek:
igen, valóban így volt. A Néppártnak is
akkor kellett volna az asztalt csapkod-
nia, amikor az előválasztást előkészí-
tették. Hiba volt, hogy nem tették. Ami-

ként hiba volt az is, hogy a néppárti
polgármesterjelölt nem vállalta politikai
identitását, még a pártjának logóját
sem tüntette fel a szavazócédulákon.
Hogy ezt saját kezdeményezésére, vagy
a párt tudtával, beleegyezésével tette,
egyelőre nem tudni. Ezek után már csak
az hiányozna, hogy – tagként vagy
pártsemlegesként, mindegy – neve ott
legyen az RMDSZ jelöltlistáján... 

Kelemen említett kijelentése azt bi-
zonyítja, hogy az újratervezés hangoz-
tatása ellenére, semmi sem változott

az RMDSZ-ben, országos szinten, a par-
lamenti választások tekintetében az ál-
taluk követett vezérelv: nem baj, ha ke-
vesebben vannak a törvényhozásban,
a lényeg, hogy csak a „szövetség” kép-
viselői legyenek ott. Hogy ennek a ki-
zárólagosságnak helyi szinten egy Ma-
rosvásárhely jelentőségű város
elveszítése, szándékolt elveszejtése az
ára, a jelek szerint senkit sem érdekel
az RMDSZ-ben. 

Szentgyörgyi László 

Kelemen megálljt mondott az összefogásra

Mondom 
a magunkét

Jó alkalom a rendőrállam számára a Colectivben történt tűzeset Pataky
szerint. Az énekes úgy gondolja, hogy terrortámadás bárhol történhet, mert
azt érdekek generálják. Nem kevésbé kritikus a tehetségkutatókkal szemben
sem az Edda frontembere, szerinte az ott fellépők nem művészek, hanem
vendéglátósok. Az előadóművésszel a Vásárhelyre meghirdetett, ám mégis
jövő év májusára halasztott koncertje apropóján beszélgettünk.

Pataky Attila: 

Szigorít a rendőrállam!

– A hivatalos álláspont sze-
rint a Colectiv klubban történt
tűzeset kapcsán szigorították a
koncerthelyszínek ellenőrzését,
emiatt maradt el a november vé-
gére időzített marosvásárhelyi
fellépés. Mit gondol erről mint
előadó?

– Igen, ez az oka annak,
hogy elmaradt a fellépés. Öt-
hat ezerről kétezer főre csökken-
tették a hely befogadóképessé-
gét, így a koncertet már nem
lehet rentábilissá tenni. Ilyen
eset már történt Budapesten is,
és ahogy most Romániában, úgy
akkor Magyarországon is a ha-
tóságok riadtan a fejükhöz kap-
tak, nagy ellenőrzésekbe fogtak,
vagyis elverték másokon a port.
Isten bocsássa meg nekem, de
ezeket a problémákat már sokkal
régebben el kellett volna ren-
dezni. Ha máshonnan nézem,

akkor pedig azt mondom, hogy
ez egy jó alkalom arra, hogy egy
rendőrállam még több intézke-
dést vezessen be, figyeljen és
szigorítson, a demokrácia meg-
sértésének árán is. A világ mű-
ködéséből ítélve sajnos az utóbbi
tűnik valószínűbbnek. 

– Marosvásárhelyen felröp-
pentek hírek, hogy terrorveszély
miatt nem tartják meg a koncer-
tet. Mi a véleménye?

– Tűnhet valóságosnak, de
valószínűtlen. A terrorveszély
egy direkt generált konfliktus-
helyzet, vagyis a terroristák és
az ellenük fellépők kéz a kézben
járnak. Mint amikor a maffiózók
balhét csinálnak a sarki kocsmá-
ban este, és reggel odaküldik az
öltönyös embereiket, hogy pén-
zért védelmet ajánljanak a ha-
sonló esetek elkerülése végett. 

– De ha ezek valóban irányí-
tott akciók, akkor bárhol megtör-
ténhetnek, ahol azt az érdek meg-
kívánja.

– Igen, pontosan. Többször
rámszóltak már, hogy ne beszél-
jek erről ennyire nyíltan, de én
nem félek kimondani, hogy
Amerika a terrorizmus kiinduló-
pontja, és ily módon a demok-
rácia pöcegödre, Izraellel együtt.
Nem tudhatjuk, mi lesz a követ-
kező célpont. Viszont nem va-
gyok hajlandó szorongani és
megijedni láthatatlan hatalmak-
tól.

– Magyarország kormánya is
mintha hasonló álláspontot kép-
viselne.

– Magyarországon épp ta-
pasztalható egy konstans állan-
dóság. Orbán Viktornak nagyon
nehéz a dolga, mert a hazug, ál-

szent politikai elit megbünteti
azt, aki nyíltan mer beszélni.
Nem akarunk migránsokat, ezt
egy arrogáns és hazug politikus
sem meri felvállalni Európában,
de ő őszintén kimondja, hogy
országhatárt akarunk, nem li-
berális kacsaúsztatót. 

– A daloknak mennyire kell
az aktualitásokra reflektálni?
Mennyire tudott rendszerkritikus
maradni a rock?

– Embere válogatja, hogy ki
mivel akar szembenézni. Dug-
hatjuk a fejünket a homokba, de
attól a testünk többi része még
kilóg, és a bőrén érzi a valóságot.
Én sosem voltam apolitikus, és
ma igazán érvényes az, hogy bű-
nösök közt cinkos, aki néma.
Szepes Mária mondta és egyet-
értek vele abban, hogy van, aki
észreveszi az igazságot, de van,
aki soha nem jön rá, miről szólt
az élete. A zene révén rengeteg
szeretetet kapok az emberektől,
és ezt igyekszem nekik vissza-
adni. Lemezeken, dalokon ke-
resztül és a koncerteken abban
a két órában, amikor elfelejthet-

nek mindent.
– Hogy tetszik a Kör című mu-

sical, amiben más énekli a dalait?
– Volt bennem félsz, hogy

hogyan fog majd hangzani, mű-
ködni egy dal más előadásában,
de attól, hogy egy női hang is
bekerült a dalokba, hihetetlenül
megerősödtek. Megjelent a női
princípium, és egy olyan zenei
egység jött létre, ami esetenként
legalább olyan jó, mint az ere-
deti.

– A tehetségkutatókban is má-
sok dalait éneklik. Mit gondol erről
a tehetséggondozási formáról?

– Azt, hogy ez egy öncélú
show, nem pedig tehetséggon-
dozás. A showbusiness egy pil-
lanat alatt kapja fel, és dobja el
ezeket a fiatalokat. Volt arra ré-
gebben egy jó kifejezés, hogy mi
az, amikor fellépések során má-
sok jól ismert dalait adod elő.

Vendéglátó! Tudom, miről be-
szélek, mert én is csináltam
majd’ egy évig Norvégiában az
együttessel, hogy pénzt keres-
sünk. Nincs ezzel semmi gond,
de ez nem sztárság, és nem eta-
lon. Magyarországon nincs a
klasszikus értelemben vett
mega sztár, mert nincs olyan ze-
nész, akinek akkora anyagi és
politikai függetlensége lenne,
hogy folyamatosan ne kelljen
mással törődnie csak a zenélés-
sel, önképzéssel, koncertezéssel.
Vicces és üresen kong ez a szó
akkor, amikor a megasztár egy
év múlva már a számláira gyűjti
a pénzt, mert nem tud megélni
a művészetéből. Egy ilyen mű-
sorban résztvenni és elindulni
vele a kezdet, nem pedig a be-
érkezés, innen kezdve lehet bi-
zonyítani, hogy valóban hiteles
és tehetséges az illető.

BE

Dughatjuk a fejünket a homokba, de attól a testünk többi
része még kilóg, és a bőrén érzi a valóságot.Én sosem vol-
tam apolitikus, és ma igazán érvényes az, hogy bűnösök
közt cinkos, aki néma.
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A római katolikus közösségről röviden: hétszáz évvel ezelőtt az övék volt a város, aztán meg nyomtalanul el-
tűntek. A XVIII. században jelentek meg ismét Marosvásárhelyen, és rögtön kemény munkába kezdtek: temp-
lomokat, iskolákat építettek, és temetőket létesítettek.  A sírkert az a hely, ahol a holttesteket vagy hamvaikat
örök nyugalomra helyezik. A temető lehet egyházi tulajdonú vagy köztemető. Sokan idegenkednek a sírkertektől
és messze elkerülik. „Normális” ember akkor megy oda, amikor hozzátartozója, vagy barátja örök nyugalomra
tér… Ezen a héten még a marosvásárhelyi római katolikus temetőről írunk.

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

Az emlékezés, a tisztelet és a hála helye: 
a marosvásárhelyi Kálváriatemető

A római katolikusok 
sírkertjei

Amint azt már részben em-
lítettük, a római katolikusoknak
a szóban forgó temető megnyi-

tása előtt több temetkezési he-
lyük volt. 

Kelemen Lajos, az 1982-ben
megjelent Művészettörténeti
tanulmányok című könyvében
utal arra, hogy a várbeli temp-

lomba és annak cintermébe, ké-
sőbb a Szent Miklós templom
sírkertjébe is temettek, amit az
1908-1909-ben a Református
Kollégium új épületének alapo-
zásánál végzett ásatások is bizo-
nyítanak. 

Ma már semmi jel sem utal
a fent említett temetőre. De te-
metkezési helyként szolgált a
minoriták és a Keresztelő Szent
János, valamint a főtéri volt Fe-
renc-rendi templom alatti krip-
tasor is, amire az utóbbi esetben
a torony oldalán elhelyezett
latin nyelvű emléktábla is emlé-
keztet. Erre azonban a későbbi-
ekben még visszatérünk.

A megáldott 
és megszentelt hely

Marosvásárhelyen tehát egy
emléktábla őrzi a „Csonka to-
rony” színháztéri oldalán annak
emlékét, hogy itt egykor a fe-
rences rendi szerzetesek temp-
loma állott, alatta a kriptával. 

Van, aki elolvassa, de a leg-
több marosvásárhelyi nem

tudja, hogy korábban megál-
dott és megszentelt helyen áll,
hiszen minden katolikus temp-
lomot szenteléssel és a temetőt
áldással kiragadják a profán
térből, és sacrummá, vagyis
szakrális térré nyilvánítják.  

Mint ahogyan sok Bolyaiba
járó és „refis diák” sem tudja,
hogy ősei temetkezési helyén
áll…

Az információs tábla

Dr. Puskás Attila vallástörté-
nész lapunknak elmondta, hogy
a rombolás képei helyett szeren-
csére vannak építő jellegű kezde-
ményezések is Marosvásárhelyen. 

2015. október 16-án mutatta
be a Marosvásárhelyi Örmény-
Magyar Kulturális Egyesület azt az
információs táblát, amellyel a he-
lyieknek és idegenből jött turist-
áknak mutatják be a Keresztelő
Szent János plébániatemplom
kriptájának történetét, és egy
rövid kiadványban ismertetik azo-
kat a személyeket, akik ide van-
nak eltemetve. 

Ahogy az egyesület elnökétől
még megtudtuk, a szervezet tag-
sága is meglepődött, amikor ér-
tesültek arról, hogy az itt
eltemetett, harmincöt beazono-
sított sírban kilenc örmény szár-
mazású magyar nyugszik, azon
családok sarjai, akik elsőként ér-
kezetek Marosvásárhelyre. 

Az egyesület az örmény-ma-
gyar ősök emlékére és informá-
ciós, figyelemfelkeltés szándékkal
állíttatta a táblát, amelyen ma-
gyar, román, angol és örmény
nyelven minden ide látogató
megismerheti a sírbolt történetét,
röviden utalva az itt eltemetett
személyekre. 

Amikről a kripta mesél…

Barabás Kisanna, az egyház-
művészeti múzeum vezetője a
kriptában található személyek
adatai alapján a központi plé-
bánia Domus Historia-jában, a
halotti anyakönyvekben és
egyéb egyházi forrásokban ku-
tatva az itt eltemetett szemé-
lyekkel kapcsolatban értékes
adatokra bukkant. 

A kripta sok mindent elme-
sélt – állítja az elnök – megis-
merkedünk korabeli
fog lalkozásokkal, családi, ro-

koni kapcsolatokkal, megtud-
juk, hogy kik tanítottak az egy-
házi iskolákban, megismerünk
halált kiváltó okokat satöbbi. 

Így született meg az a rövid
háromnyelvű kiadvány, amely a
kripta alaprajzát bemutatva
segít tájékozódni a sírfeliratok
között. A kiadvány egyébként a
plébánia portáján megvásárol-
ható, és a kripta is látogatható.
A Deus Providebit kapusszobá-
jában megtalálható a kulcs.

Vannak tehát olyan kezde-
ményezések és gyakorlati meg-
oldások, amelyek a történelmi
múltunk átmentésére töreked-
nek sikerrel. Jó lenne tanulni
ezekből a kezdeményezésekből,
mert a körülöttünk kialakuló
kultúrát a múlt nem érdekli,
legszívesebben kitörölné. 

Érvényes ez egyébként min-
denhol, az erdélyi városokban
elsősorban, hiszen az erdélyi
magyarság zöme városon élt.  

Akik a Kálváriatemetőben
alusszák örök álmukat

Az ide temetkezett neves
személyiségek között található
Petelei István író is. Tudni kell
róla, hogy 1852-ben született
Marosvásárhelyen. Tanulmá-
nyait Kolozsváron, Székelyudvar-
helyen, majd Budapesten
folytatta. Sorina Bota A város
meséi című könyv szerzője még
arról is tud, hogy Peteleinek lett
volna esélye ott letelepedni, de
ő volt az, aki visszautasította a
Nemzeti Múzeum állásajánlatát,
és hazatért Erdélybe. Itt újságí-
róként és publicistaként tevé-
kenykedett. Munkájában
nagyon szigorú elvet követett:
„Csak egy szabályunk van, igazat
kell írni!”. Petelei István 1910-
ben hunyt el, és egy általa terve-
zett síremlék alatt nyugszik.

A politikus főesperes

A rendelkezésünkre bocsá-

tott dokumentumokból azt is
megtudtuk, hogy Jaross Béla
apátplébánost is itt helyezték
örök nyugalomra. Ő Esztergom-
ban végezte tanulmányait,
majd pedig Marosvásárhelyen
kezdte pályafutását. Előbb val-
lástanár volt, majd kinevezték a
római katolikus leányiskola
igazgatójává. 1920-ban apát -
plébános és marosvásárhelyi
főesperes lett. Azon túl, hogy
jelentős papi tevékenységet fej-
tett ki, politikai szerepet is vál-
lalt a két világháború között.
Helyi tanácsos volt, és egy rövid
ideig a Magyar Párt marosvá-
sárhelyi szervezetének elnöki
tisztségét is betöltötte. Érde-
kelte a tudomány, és írt is né-
hány tanulmányt ebben a
tárgykörben. De tudni kell róla
még azt is, hogy az irodalom is
vonzotta. A húszas évek végétől
tagja volt a Kemény Zsigmond
Irodalmi Társaságnak. Jaross
Béla 1959-ben halt meg.

A Sancta Maria Intézet nő-
vérei is itt vannak elte-
metve

Ugyancsak a Kálváriateme-
tőben helyezték örök nyuga-
lomra a jelenlegi Művészeti
Líceumban, az egykori Sancta
Maria Intézetben tanító feren-
ces nővéreket, de itt nyugszik
Specht Károlyné, született Zül-
lich Emília is. 

Az ő nevét azért fontos
megemlíteni, mert jelentős
pénzösszeget, egészen ponto-
san húszezer forintot adomá-
nyozott a római katolikus
leányiskolának. 

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

Orbán Pál

(folytatás előző lapszámunkból)
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Grávuly Vilmos Szilárd, 27 éves vásárhelyi férfi kutyaszánhúzó versenyen szeretne részt venni a Skandináv-
félszigeten fekvő Lappföldön. Ahhoz, hogy a fiatal férfi kijusson a megmérettetésre, a Facebook közösségi
oldalon kell szavazatokat összegyűjtenie a december 10-i határidőig. Ha kezdeményezése sikerrel jár, ő
képviselheti Romániát a 300 kilométeres versenyen, amelynek a svéd szervezők által megfogalmazott
célja, hogy hétköznapi embereknek bérmentve részük lehessen egy efféle kivételes élményben.

Honnan tudod, hogy a hatósá-
gok kissé túltolják a terrorké-
szültséget? 
☻A színházba csak alapos testi motozás és fémdetektoros

átvizsgálás után engednek be
☻ A futballstadion bejáratánál a biztonsági emberek mellett

marcona, fehér gumikesztyűs urológusok állnak, akik belül is meg-
motoznak
☻Ha bicajjal véletlenül nekimész bármelyik villanypóznának

a városban, két mesterlövész esik a nyakadba
☻A főtéri virágárusoktól begyűjtik a kardvirágokat
☻A somostetői állatkertben a dzsihadista-gyanús állatokat –

teve, afgán agár, arab telivér, sivatagi róka, homoki vipera stb. – ka-
ranténba teszik
☻ Ha csuromrészegen, négykézláb jössz ki egy kocsmából,

mindenki világgá szalad, mert azt hiszik, éppen túszejtés zajlik oda-
bent
☻ A templomnál elhajított menyasszonyi csokrot nem kapja

el senki, mert már a levegőben szirmokra lövik
☻A szemeteskukákra is alternatív kiürítési terveket dolgoznak ki
☻ Ha az utcán a szél az arcodba fújja a sáladat, másodpercek

múlva két állig felfegyverzett rohamosztagos térdel a hátadon
☻Az orvosin lefoglalják a mikroszkópokat, és azokkal is terro-

rista sejteket keresnek
☻Ha otthon kíváncsiságból olyasmikre keresel rá a neten, mint

„ISIS”, „Jihadi John”, „övbomba” meg hasonlók, tíz perc múlva kom-
mandósok törik rád az ajtót
☻Minden olyan személynél házkutatást tartanak, akinek akár

csak egy arab nevű ismerőse is van a fészbukon
☻ A temető felé bandukoló, tetőtől talpig feketébe öltözött,

púpos anyókára elfogóhálót lőnek ki, mert burkás öngyilkos terro-
ristanőnek nézik
☻ A várost ellepik a rendőrkutyás rendőrök és a kóborkutyás

rendőrök (politisti comunitari cu caini comunitari)
☻A Kultúrpalotában az úri közönség nem csak a kabátját kö-

teles beadni a ruhatárba, hanem az összes ruháját
☻Amikor öt perc múlva visszamész az állomási váróteremben

felejtett szatyrodért, már az egész pályaudvar ki van ürítve, körbe
van véve, és egy bomba-hatástalanító robot közelít a két kiló gesz-
tenyédhez
☻ És végül: a lakosság is totál be van parázva a sok biztonsági

intézkedéstől: ha a buszon véletlenül egy hangosat durrantasz, min-
denki hasra veti magát, a sofőr pedig infarktust kap (de túléli)

Honnan tudod, hogy túl 
sok terroros hírt nézel? 
☻ Szex közben egyszer csak felpattansz, és kifutsz a szobá-

ból, sőt, a lakásból is, mert az „á-á-á-á”-nyögéseket „ál-láh-ák-
bár”-nak hallod
☻ A sok fegyveres rendőr, katona meg kommandós láttán

olyan biztonságérzeted lesz, hogy tárva nyitott ablakokkal és aj-
tókkal alszol
☻ Éjjel azt álmodod, hogy önrobbantó dzsihadista terrorista

vagy, épp az imént érkeztél meg a mennyországba, és már látnál
neki a beígért 72 szűznek, amikor letekintve szomorúan állapítod
meg, hogy nincs mivel
☻ Annyira szenszibilizált a sok szörnyű hír, hogy már egy

agyonlőtt kommandós kutya láttán is elbőgöd magad
☻ A másik véglet: annyira elfásultál, hogy már az se tudna

megdöbbenteni, ha az Eiffel-tornyot belőnék a Stade de France
gyepére, teltházas meccs közben
☻ Éjjel azt álmodod, hogy egy Tamás Gábor koncerten sírva

könyörögsz a biztonsági őrnek, hogy inkább engedjen át a szom-
szédos terembe, ahol az Eagles of Death Metal koncertezik
☻A klóztóker ismerőseidet (azok az emberek, akik túl közel

állnak, amikor hozzád beszélnek) szó nélkül lefejeled, amiért
megsértették a légteredet
☻Amikor az utcán piros vagy sárga csíkot látsz valamin, kö-

zelebb mész, mert azt hiszed, hogy azokon is valami brékingnyúz
van
☻ És végül a legborzasztóbb: éjjel azt álmodod, hogy szír

csecsemő vagy, és a téged szoptató Angéla Merkellel szelfizel!

Molnár Tibor

Vilmos, bár elmondása szerint ebben a sportágban még zöldfülű,
örömmel állna a kihívás elé. Az elmúlt évben kerékpárral tekert le
a Fekete-tenger partjára, idén pedig Szlovákiába, Kassáig biciklizett,
így a 300 kilométeres szánhúzó verseny felhívását startból kecseg-
tetőnek találta. Mint elmondta, a pályázási lehetőségre interneten
bukkant rá: „megtetszett a dolog, és gondoltam, belevágok, hisz
nincs veszítenivalóm” – mondta.

Vásárhelyről ő az  egyetlen jelentkező

Az elit túrát 2012 óta minden évben megszervezi a Fjallraven
svéd ruhagyártó cég, a versenyre minden kontinens számos orszá-
gából jelentkeznek. „A bejutás beszavazásos alapon működik, Fa-
cebookról kell bejelentkezni a voksolás érdekében, a
http://www.fjallravenpolar.com/UserProfile/710 linkre kell
kattintani, és utána a VOTE gombra, vagy #votewilly rákeresés után
lehet rám szavazni” – tudtuk meg. Hozzátette: a versenyre jövő

Vásárhelyi férfi 
hódítaná meg 
Lappföldet

évben kerül sor, a kiutazás és az
ottani ellátás költségeit teljes
mértékben a szervezők bizto-
sítják. 

A bejutás procedúrája egy-
szerű: december 10-éig tart a
szavazás, a legtöbb voksot ösz-
szegyűjtő jelentkező nyeri el az
első helyet, amely a versenyen
való megméretkezést szava-
tolja. „A második személyt a
szervezők választják ki egyéni
preferenciák alapján. A verseny-
ben 12 csoport van, én a „Más
államok” kategóriában jelent-
keztem” – magyarázta Vilmos.
Azt is megtudtuk, hogy Romá-
niából több pályázó is jelentke-
zett, sőt Erdélyből is. Egy Hu-
nyad megyei hölgy nagy
esélyes, de egy Angliában élő,
marosvásárhelyi származású
férfi is bejelentkezett a megmé-
rettetésre, angol színekben.

Amatőr sportoló, de köny-
nyen veszi az akadályokat

Vilmos hobbiszinten több
sportág szerelmese, szabadide-
jében szívesen űzi az országúti
és MTB-kerékpározást, de tú-
rázni, hegyet mászni is szeret,
valamint a maratoni távot is le-
szaladta már. „Igaz, hogy a ku-
tyaszánhúzásban még zöldfülű
vagyok, de kihívásként élem
meg, és szívesen állnék elébe
az erőpróbának” – állítja.

A fotógép 
elengedhetetlen 
kellék lesz

Grávuly Vilmos Szilárdot fo-
tói révén ismerhetjük, hisz te-
hetséges fényképész. Jelentke-
zését az is ösztönözte, hogy a
mesei szépségű tájakat lencsé-
jén keresztül megörökítheti.
„Köztudott, hogy Izland a ter-
mészetfotósok Mekkája, és per-
sze Európa északi része is csá-
bítja őket. A sarki fény, a fjordok
és vízesések fotózása minden
fényképezéssel foglalkozó sze-
mély vágya. Magától értetődő,
hogy a gépem elengedhetetlen
kellék lesz az utazás során” –
mondta el.

Még összegyűlhetnek a
szavazatok

Vilmos elmondta, hogy a
december 10-i határidőig még
történhetnek fordulatok, tehát
még nincs veszve semmi. „Ha
mégsem sikerül kellő számú tá-
mogatói like-ot gyűjtenem, ak-
kor jövőre ismét próbálkozom”
– állítja.

Romániában egyébként ti-
zenegy éve indult el Borszékről
ez a sportág, de még mindig
gyerekcipőben jár: hivatalosan
ma sem elismert, és állami tá-
mogatásban sem részesül.

Pál Piroska
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Másfél éve jelent meg interjú lapunk hasábjain
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum
jelenleg tizenkettedikes diákjával, Fekete Péter-
rel, városunk első és legismertebb monociklisével,
aki az idén júliusban az Extrém Egykerekűs baj-
nokságon vett részt Magyarországon.  
Ha azt mondom, hogy ennek a szerény, de sport-
ban is tehetséges bolyais srácnak nincs meg min-
den kereke, nem túlzok, hiszen már lassan 7 éve
egykerekű „bringával” közlekedik, ugrál, egyéni
trükköket mutat be, a járókelők nem kis csodál-
kozására. Azóta városunkban már elterjedt lett
az uniciklizés, egyre több fiatal monociklizik,
mindamellett, hogy Romániában még nem ho-
nosodott meg ez a jelenség. Péterrel az egykerekű
járgány városunkban tapasztalható népszerűsé-
géről, illetve a júliusi Európa-bajnokságon szer-
zett tapasztalatairól beszélgettem.

Négyszeres Európa-bajnok 
lett Varó Norbert! 

Egyéniben, párosban, a triók versenyében, valamint az
U21-es vegyes együttesek kategóriájában is Európa-baj-
noki aranyérmet nyert a marosvásárhelyi tehetséges láb-
teniszező, Varó Norbert. 

Európa legjobbjainak mérkőzéseit Târgoviştén rendezték  no-
vember 18-a és 22-e között, amelyen tizenhat európai ország
képviseltette magát, Románia pedig összesen 13 aranyérmet
nyert, így az ifjúságiak, a lányok, az U21-es vegyes együttesek,
valamint a felnőttek összecsapásában is a dobogón végzett.

Marosvásárhelyi szempontból az ifjúságiak versenye volt ér-
dekes, ahol a helyi illetőségű Varó Norbert vezényletével mindent
megnyertek. „Mondhatom, hogy életre szóló izgalmakat, pilla-
natokat éltünk meg mindketten. Köszönjük mindenkinek, aki
támogatott és biztatott minket, Nono, vagyis a fiam négy Eu-
rópa-bajnoki aranyéremmel hálálta meg a segítséget“ – mondta
a kiváló sportember édesapja, Varó Gyula kiváló kispályás lab-
darúgó, a Marosvásárhelyi GMA klub edzője, aki immár a válo-
gatott szakmai stábjában is helyet kapott a minap.

Varó Norbert mellett két másik marosvásárhelyi játékos is
aranyéremnek örülhetett: Ionuţ Bica és Răzvan Vornicu az U21-
es korosztály vegyes együtteseinek találkozóin végzett az első
helyen.

A marosvásárhelyi Fekete Péternek (is) 
köszönhetően terjedt el az egykerekűzés városunkban

– Hat éve egykerekűzöl, azóta
már tökéletesítetted a járgánnyal
kapcsolatos tudásod?

– Persze, azóta már sokkal ne-
hezebb gyakorlatokat, trükköket
is elsajátítottam, amelyeket an-
nak idején szinte lehetetlen moz-
dulatoknak véltem. Idővel sokat
tanultam a világhálóra feltett rö-
vid filmekből is, de a külföldön
élő egykerekűs barátaimtól is.
Amúgy komoly tapasztalatokat
szerezhettem a nyári Extrém Egy-
kerekűs bajnokságon is (amely
Egykerekű Európa-bajnokság né-
ven ismert), amelyen a kontinens
legjobb monociklisei voltak jelen. 

– Mikor, hol került sor az ese-
ményre?

– A Magyar Egykerekűzés tör-
ténetében másodszor tartották
meg az eseményt, amelyre július
10-12. között, a miskolci Factory
Arénában került sor. Ez Magyar-
ország legszínvonalasabb fedett
parkja. A rendezvényen 17 ország
74 uniciklise vett részt, én pedig
egyetlen romániai résztvevőként
voltam jelen, de igazából az eu-
rópai országok résztvevőin kívül,
a világ minden tájáról érkeztek

monociklisek. 
Az Extrém Egykerekűs bajnok-

ságot kétévente tartják, de van
téli és nyári rendezvény is. A nyárit
általában Miskolcon vagy Fran-
ciaországban szervezik meg, ami
nyílt rendezvény, míg a téli, zárt
rendezvényre a németországi
Kölnben kerül sor. 

– Hány kategóriában zajlot-
tak  a versenyek?

– Három kategóriában, a
Street, Flatland és Triál verseny-
számban. A Triál versenyszámban
különböző akadályokon kellett
átugrani, az akadályokat rakla-
pokból szokták készíteni, azokra
kellett felugrani, vagy átugrani
rajtuk. 

A Street versenyszámban ut-
cai pályákon kellett egykerekezni,
majd korlátokon kellett csúszni
és lépcsőkre kellett fel-leugrani,
akár különböző trükköket bemu-
tatni. 

A harmadik kategória a Flat-
land. Itt egy sima területen kellett
egyéni trükköket bemutatni (láb-
pörgetés ülés körül, hajtókarpör-
getés, egykerekűpörgetés, patto-
gás kéz nélkül, ugorva felszállás,

féllábas wheel walk stb.). 
Nagy tapasztalatszerzés volt

számomra a miskolci kiruccanás,
sok barátot, ismerőst szereztem
a világ minden részéről. Ezt az
Extrém Egykerekűs bajnokságot
nem úgy kell elképzelni, mint egy
labdarúgó Eb-t, hiszen nem olyan
szintű és rangú rendezvény. Vi-
szont ott mindenki ismer min-
denkit, mindenki mindenkivel ba-
rát, és nincs közöttünk nagy
versengés, hanem egymást segí-
tik a versenyzők a pályákon, ha
erre szükség van. 

– Te milyen egykerekűvel vettél
részt?

– Egy kisebb méretű, 20 hü-
velykes kerékméretű monocikli-
vel, amit nem épp a távolságok
megtételére, inkább trükkökre ta-
lálták ki. A nagyobb kerékméretű
monociklit használják inkább a
hosszabb távolságok megtéte-
lére.

– Mekkora a különbség a ke-
let-európai és a nyugat-európai
versenyzők között?

– Nagy. Hogy miért? Mert pél-
dául Ausztriában, Dániában,
Svájcban, akár Németországban
a sportág számára sokkal jobbak
a körülmények, mint más európai
országban, ezért van, hogy főleg
ezekben az országokban rendez-
nek meg évente több világméretű
versenyt. De emellett Franciaor-

szágban, Ausztráliában is nagyon
elterjedt lett a monociklizés. 

– Marosvásárhelyen mennyire
elterjedt a sportág?

– Egyelőre nincsenek az uni-
ciklizéshez kedvező körülmények,
hiszen még edzeni sincs hol, hiába
megyünk ki az utcára, nem min-
denhol van lehetőség (például
park) a sportág űzésére. Igaz, az
egykerekű előbb mint zsonglőr
kellék jelent meg a cirkuszokban,
ugyanis artisták ülnek rajta és
nyakatekert mutatványokkal szó-
rakoztatják a nagyérdeműt, de
idővel, a nagy érdeklődésnek kö-
szönhetően népszerűvé vált, s
extrém sporttá lényegült. Maros-
vásárhelyen az utóbbi években
egyre több amatőr hódol ennek
a sportágnak, viszont Románia
más városában még nem igazán
hódított teret az egykerekűzés.
Európa más országaiban külön
parkokat, tereket hoztak létre,
ahol a monociklisek edzenek, be-
mutatókat tartanak.

– Jövőben hol lesz Európában
hasonló méretű rendezvény?

– Júliusban Spanyolország-
ban kerül sor az Egykerekűs vi-
lágbajnokságra (UNICON). Még
nem tudom, részt fogok-e venni
rajta, ugyanis jövőben érettségiz-
nem kell... 

Az egykerekűzésnek első hallásra talán furcsának tűnő
irányzatai vannak, mint pl. az unihoki, az egykerekűs
kosár, gyorsasági verseny különböző távokon, magas-
ugrás, távolugrás, de említhetném a bringások számára
talán jobban ismert triált, flatland-et, freestyle-t,  vagy
street-et, melyek a legnépszerűbb és egyben leglátvá-
nyosabb kategóriák a versenyeken, rendezvényeken.
Érdekességnek számít, hogy lassúsági verseny (slow
race) csak ebben a sportágban létezik.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila



8. oldal >> Rejtvény / Reklám 2015. december 3–9.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Odanézz, Bori! Ez ki akar velünk kezdeni! 
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