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és nem kül dünk vis  sza!
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Szót kért és kapott a tegna-
pi marosvásárhelyi tanácsülé-
sen, a napirendi pontok tárgya-
lása előtt, Kovács István Dávid 
civil aktivista, aki felháborodá-
sának adott hangot, mert állítá-
sa szerint múlt héten egy maros-
vásárhelyi lokálban Hermann 
Mark Christian bántalmazta őt. 
Azt kérte, hogy a Szabad Em-
berek Pártjának (POL) vezetője 
vonja meg a bizalmat a tanácsos-
tól és az önkormányzat is tegye 
ugyanezt. Válaszában a POL-os 
tanácsos kiemelte, hogy nem kí-
vánja kommentálni az előtte fel-
szólaló múltját, s azt sem, ami 
az említett este történt, s bízik 
abban, hogy az igazságszolgál-
tató szervek, a lokálban készült 
videofelvételek alapján és a ta-
núk meghallgatásával kimond-
ják, hogy ki a hibás és ki kit 
bántalmazott.

A múlt csütörtökön a maros-
vásárhelyi Tutunban történtek-
ről Hermann Mark Christian a 
Facebookon számolt be, azt ír-

ta, évek óta zaklatja őt Kovács 
István Dávid, a városi tanács 
ülésein folyton megzavarja, és 
ha utcán vagy kávézóban talál-

koznak, rendszeresen inzultál-
ni kezdi, zsarolja, fenyegeti. A 
múlt héten az említett kávézó-
ban tettlegességig fajult a do-
log. Hermann szerint épp a lokál 
előtt beszélgetett egy ismerősé-
vel, s amikor visszament az asz-
talához, látta, hogy Kovács ott ül, 
ahol személyes holmijait hagyta. 
A tanácsos azt mondja, próbálta 
kerülni a konfliktust, ezért in-
kább fizetni ment, azonban szó-
váltásba kerültek Kováccsal, aki 
rátámadt. A biztonsági kamerák  
felvételén egyértelműen látszik, 
hogy Kovács István a támadó fél, 
míg a POL-os tanácsos nem üt 
vissza, csupán védekezni pró-
bál. Ezt erősítette meg a pultos 
is. A POL tanácsosa egyébként 
azt állítja, sérüléseket is szen-
vedett, s feljelentést tett. 

VH 

Még a farsangi szezon 
elején vagyunk, a leg-
több jelmezbált és far-

sangi mulatságot februárban 
szervezik, de már megindult 
a kereslet a maskarákra. Ter-
mészetesen legtöbben a gyere-
keknek keresik, de akad azért 
felnőttjelmez is bőven, s ke-
reslet is van azokra is. Maros-
vásárhelyen akad jelmezköl-
csönző, de néhány használt 
ruhákat áruló üzlet is megte-
lik ilyenkor kölcsönözhető ál-
ruhákkal, meg bizonyos gye-
reküzletekben is megjelennek 
a jelmezek, álarcok, s egyéb 
kiegészítők.

Pókembertől katicáig

Egymásnak adják a kilin-
cset az egyik főtér közeli tur-
kálóban is, amely köztudottan 
évek óta igazi jelmezek kin-
csesbányájává válik a farsang 
időszakában. Már a kirakat 
hirdeti, hogy pókembertől ka-
ticáig, bohóctól Minnie egérig 
sok minden van a kínálatban, 
amit csak egy gyerek kíván-

hat. Az eladótól megtudjuk, 
hogy használt és új jelmezek 
közt is keresgélhetünk, ehhez 
mérten az árskála is változó: 
5–8 lejért már lehet bizonyos 
kiegészítőket kapni, de 10–15 
lejért már használt jelmezt is 
teljes felszereléssel. Az újak-
ban az a jó, hogy lehet válo-
gatni a méretek közt is: ezek-
ből a legnépszerűbb darabo-
kat kapni, Superman, Batman 
jelmezt, a kisfiúk ugyanis sze-
retnek hősnek öltözni. A kis-
lányoknak meg az a fontos, 
hogy minél hosszabb legyen 
az a ruha és minél jobban pö-
rögjön, számukra katica, mé-
hecske, lepkejelmez mellett 
mindenféle rajzfilmekből is-
mert hercegnő-gúnya létezik, 
a régi vágású Hófehérke mel-
lett ott van napjaink Disney-
hercegnője, Elsa öltözéke is: a 
jól ismert kék ruha mellé hosz-
szú szőke hajat is lehet vásá-
rolni, hogy teljes legyen az 
összkép. Az új jelmezek 45–
55 lejbe kerülnek.

Az egészen kicsik számára 
leginkább állatjelmezek akad-
nak, de a felnőtteknek is van, 
miből válogatni, az indiánjel-
meztől a kalózruhán át a paró-
kákig mindenféle kiegészítőt is 
lehet találni.

Az unikornis is menő

Nem messze egy másik sarki 
boltban is jelmezeket árusítanak: 
a szűk téren épp hogy nem tapos-
sák le egymást a vevők, van, aki 
óvodás lányának keres ruhács-
kás jelmezt, mások konkrét el-
képzeléssel toppannak be, s vi-
szik is az első megmutatott, mé-
retre is megfelelő nindzsa jel-
mezt. Itt az árak 30 lejtől kezdőd-
nek, a jelmezek jó állapotúak, az 
eladó gyors segítséget nyújt, tudja 
is, mi kell a gyerekeknek, hiszen 
legtöbben rajzfilmekből inspirá-
lódnak, esetleg kedvenc állatuk-
nak öltöznének. De egy csilli-villi 
hercegnő-ruhával és vagy egy 
szuperhős gúnyával szinte lehe-
tetlen melléfogni.

Néhány gyerekruhákat is 
árusító üzletben is megjelen-
tek a karneváli hangulatot idé-
ző ruhadarabok, nyilván már 
más árfekvésben. Az egyik 
fast fashion üzlet gyerekruha-
részlegén például a lányok kö-
rében igen népszerű unikornis 
jelmezt és hercegnő ruhát le-
het kapni, de sárkányjelmez, 
farkasruha és teljes szuperhős 
felszerelés is kapható – igaz 
már jóval magasabb áron: 99–
129 lej között, s akkor még nem 
is beszéltünk a kiegészítőkről: 
a sárkánykesztyűt és Batman-
kesztyűt 25 lejért, a pillangó-
szárnyat 60 lejért, a fagyit idé-
ző sapkát 80 lejért kínálják, de 
Mickey egér fül és kesztyű  is 
található 40 lejért, míg a her-
cegnőknek kijáró korona és va-
rázspálca szett 23 lejbe kerül. 
Kínálatból tehát nincs hiány, 
már csak a magunk és gyer-
mekünk számára tetsző, mé-
retben és árban is megfelelő 
darabot kell megtalálni.

SZÁSZ CS. EMESE

A kirakatok választéka is jelzi: elkezdődött a jelmezkereső szezon

Maskaranézőben Vásárhelyen

A legkisebbeket szívesen bújtatják valamilyen állatjelmezbe

A használtruha-

kereskedések és a 

gyerekruhaboltok már 

a kirakatokban hirde-

tik: nyakunkon a far-

sang. Egyre több óvo-

dában, iskolában szer-

veznek jelmezbált, far-

sangi mulatságot, ahol 

az álöltözék alapvető. 

Mi arra voltunk kíván-

csiak, a marosvásárhe-

lyieknek milyen lehető-

ségeik vannak ezeket 

beszerezni.

Egy kocsmai incidens is téma volt a tanácsülésen
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A biztonsági kamerák felvételén az látszik, hogy Kovács István a támadó




