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ILLA, BEREK, NÁDAK, EREK,
A MOTOROSOK JÓ EMBEREK
A csíkszeredai Rebel Wolves MC is tagja a Székelyföldi Motoros Összefogásnak, a SZMÖ-nek, és már hetedik alkalommal vettek részt szervezőként a szentegyházi strandnál a Székelyföldi Jótékonysági Motoros
Találkozón. A csíkszeredain kívül további négy klub tagja a SZMÖ-nek:
a kézdivásárhelyi Flagellum Dei MC, a székelyudvarhelyi Independent
Eagles MC, a kászoni KMB Motors MC és a régeni Sons of Attila RC. Ahol
tudnak, ott segítenek, mindig van egy vagy két személy, akinek szüksége van az anyagi támogatásra, általában gyerekek, akiket műteni kell,
vagy orvosi kezelésre szorulnak, és a szüleik nem tudják előteremteni
a szükséges összeget. A Rebel Wolves MC tavaly kétnapos évfordulós
bulit tartott, egészen távoli klubokból is érkeztek tagok az ünnepségre.
Állandó programjaik közé tartozik, hogy pünkösdkor motoros felvonulást tartanak az ezeréves határhoz.

MÁSODIK CSALÁD
hogy hová menjenek, ki menjen,
ki képviselje a klubot egy adott
találkozón. De a problémáikat is
kibeszélik itt, és igyekeznek egymásnak segíteni.
„Nagyjából mind családos emberek vagyunk. Van az otthoni
családunk és van a klub. És úgy
működhet ez jól, ha harmóniában
van ez a kettő, mert ha valamelyik
rovására kezd menni, akkor már
baj van. Nekünk fontos szempont,
hogy a két „család” össze legyen
vonva. Ezért szoktunk elmenni
családos napokra, programokat
szervezünk közösen, de komaságok, barátságok alakultak ki az
évek során. Míg mi itt vagyunk
férfi akul, sokszor a lányok már
unják ezt a helyet, és összeülnek
valakinél. De olyan is van, hogy
közösen bulizunk itt, akár lemegyünk közösen a tengerpartra”
– hangzott el. Nők nem lehetnek

klubtagok, ez alapszabály az MC-s
kultúrában – tudtuk meg.

Nyári és téli partik
És hogy mit nem szabad megkérdezni egy motoros klub tagjától?
Azt, hogy hányan vannak a klubban – válaszolták a motorosok.
„Ezt nem szokták megmondani
sehol. Aki kíváncsi, jöjjön közénk,
számolja meg” – mondták nevetve. Azt viszont hallottuk, hogy
milyen zenét játszanak le szívesen
a klubban. „Nálunk rockzenék
szoktak menni, de nem mindenki
rocker. Ugyanígy az sem szabvány
nálunk, hogy milyen motorja legyen valakinek.”
A kluboknak általában van egy
nyári és egy téli bulijuk, egymás
rendezvényeire eljárnak, nemcsak
az országban, hanem határon túl
működő motoros közösségekbe is.

Szinte minden hétvégére jut egyegy találkozó, parti. Ez remek alkalom arra, hogy egymással tartsa
a kapcsolatot az MC-s közösség.
„Ez egy nagy közösség. Bárhol
járok és valamilyen problémám
van, például lerobban a motorom
Magyarországon vagy Németországban, egyet telefonálok, és egyből érkezik a segítség. De nálunk
is ez van, ha éjszaka hívnak, akkor
is rögtön megyünk. Ha valaki egy
motoros klub tagja, arról tudjuk,
hogy megbízható, a szavának súlya van” – fejtette ki Szabolcs.

Szinte mindenki a motorosok
ellensége az úton
A motorosok úgy vélik, még mindig nem fogadják el az autósok
őket mint a közlekedés teljes jogú
tagjait. „Ideje lenne, hogy az autósok is rájöjjenek, a motorozás szép

A barátok előtt
mindig nyitva áll a klub
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dolog. A motoros nem az autós
ellensége, az autós zavartalanul
közlekedhet akkor is, ha a motoros megelőzi. Ez azért van, mert a
motor kisebb, keskenyebb, gyorsabb, de vannak korlátai is. És az
autósok életveszélybe sodorják, de
akár meg is ölhetik. Megszoktuk
már, hogy itthon szinte mindenki ellensége a motorosoknak az
úton. Nem fi gyelnek rád, haragszanak, ha megelőzöd. Minden
férfi igazából a lelke mélyén motoros, csak van, aki vagy nem mer,
vagy nem engedik neki. És ezért
irigy arra, aki ezt meg meri valósítani és megengedheti magának.
Az utakon direkt kijön, hogy ne
tudd megelőzni, szórakozik veled,
fékezget, vannak ilyenek. Ha nyugatabbra megyünk, ahol több a
motoros, régebbi a hagyomány, ott
észreveszik a motorost a tükörből,
s félrehúznak, hogy tudj elmenni
mellettük” – mutatott rá Mátyás.
Motoros bárki lehet, klubtag nem
éppen. Ha valaki egy MC-be tartozik, az felelősség, kötelezettség, be
kell illeszkedni – összegeztek a fiúk
a beszélgetésünk végén. „Ha valamit megígértünk, be kell tartani,
itt az ember rendet is tanul. Tőlünk

egy ember távozott eddig, ő is a család miatt. Ha otthonról nem támogatnak, ezt nem lehet csinálni. Ha
mindig úgy megy haza innen, hogy
vita van, akkor választani kell. Nálunk az első a család, a munkahely
és a klub. Vannak motoros klubok,
ahol az első helyre a klubot teszik,
de azok nem mi vagyunk. Mi nem
ebből élünk, ez egy jó kemény hobbi inkább. Itt székek nem repülnek.
Nálunk a tagok egész nap dolgoznak, az egyik fűrésztelepen, a másik fest, a harmadik autót szerel, a
negyedik bádogos, van bútorasztalos és magánvállalkozó is. Péntek
esténként gyűlünk itt össze, nyáron minden hétvégén van valahol
találkozó, télen a partik. Jó tartozni
valahová, és kell is” – nyomatékosította Szabolcs. Mint mondták, az
utazásokat közösen állják, beosztják, hogy éppen ki megy az adott
hétvégén a találkozóra. „Az egységben van a nagy erő, nem abban,
hogy szétverünk egy kocsmát. Ez
nálunk abban mutatkozik meg,
hogy segítjük egymást” – zárta a
beszélgetést Mátyás.
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